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Referat fra kontaktforum for næringslivet 4.juni 2015
Tilstede:
Lier kommune:

Ordfører Helene Justad
Rådmann Hans Petter Christensen
Kommunalsjef Synnøve Tovsrud
Virksomhetsleder Thorgeir Bjerknes
Næringslivskontakt Jon Arvid Fossum (Referent.)
Kommunikasjonsrådgiver Kristine Kjelsrud

Lier Næringsråd:

Fungerende leder Ørnulf Reinsvee, Maxbo

Torgeir Finnerud, Eidos
Øivind Kristiansen, Learn
Svein Marfi, ASVO
Fravær:

Cecilie Brunsell, Lier næringsråd og DNF
Mona Skaar Torsrud, Villa Skaar
Per Osmund Espedal, Espedal gartneri
Ulf Anders Vatne, Bilia
Knut Andreas Kran, ASKO
Jolanta Øen, Nova bygg

Sak 7/2015: Referat fra siste møte i Kontaktforum.
Referat fra møte i Kontaktforum 5.mars ble godkjent.
Sak 8/2015: Næringsplan- interpelasjon i kommunestyret
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Næringslivskontakt Jon Arvid Fossum orienterte om interpellasjon om
næringsplan i kommunestyret 19.mai der ordføreren besvarte Tonje Evjus
spørsmål. Interpellasjonen vedlegges.
Rådmannen skal i første omgang fremlegge en oversikt over næringslivet slik
det er i dag, hovedtrekkene i utviklingen og mulige utfordringer og
ambisjonsnivå.
Helene Justad orienterte om at nytt kommunestyre skal vedta en planstrategi
der de tar stilling til hvilke planer som skal utarbeides og hva slags plan en
næringsplan skal være.
Hans Petter Christensen sa at for kommunen er «plan» en plan etter Plan- og
bygningsloven og at det ikke alltid er det vi trenger mest. Det vi trenger er en
god dialog med næringslivet. Det er viktig å være dynamiske, fange opp
signalene og bevege politikken.
Vi vet mye om hva som påvirker etablering i næringslivet og vi har bra
innovasjon i dag. Men hva slags etablering ønsker vi? Nå er kunsten å få
sykehuset til å være en katalysator. Sykehuset får 4000 til dels høykompetente
arbeidsplasser. Hvordan klarer vi å koble markedssystemet med
kommuneplansystemet? Vi må diskutere disse systemene litt i framtiden og
skape noen gode anledninger.
Mangelen på kompetansearbeidsplasser fører til pendling Vi må jobbe med
framtidens transportsystem. Buskerudbyen er i den sammenheng visjonær og
bra.
Vi er enige om at utviklingen av en framtidig næringsplan forutsetter en dialog
mellom kommunen og Lier næringsråd.
Synnøve Tovsrud sa at det blir en milepel når vi får utarbeidet oversikten
kommunestyret har bestilt og da får næringslivet anledning til å si hvilke
ambisjoner de har. Det er viktig å være med å gi trykk til de løpende prosessene
og arbeidet med å få til nye næringsarealer.
Ørnulf Reinsvee opplever at vi samarbeider bra rundt de næringer vi har i dag
og at sammen må vi skape de vi vil ha i framtiden. Næringsplanen bør komme i
neste kommunestyreperiode. Thorgeir Bjerknes sa at det er en fordel for
samarbeidet at vi kjenner hverandre i Lier. Planseksjonen ønsker ikke å være
byråkratiske og synes de er fleksible i møtene med næringslivet.
Øivind Kristiansen sa at infrastrukturen er viktig. Vi må ha på plass noe som
gjør at vi kommer dit vi skal.
Torgeir Finnerud sa at det er en fordel at næringslivet i Lier går så godt som det
gjør. Nå jobber vi med Lierstrandaprosjektet og der er ikke veksten i Lier
tilstrekkelig til å fylle området. Vi må jobbe planmessig med det.
Hva kan man utvikle rundt sykehuset? Vi må ha møte med sykehuset om
randsonen rundt.
Det kan bli en interessekonflikt mellom Gullaug og Fjordbyen.
Helene Justad sa at den gode sammenhengen mellom Gullaug og Fjordbyen er
en utfordring vi må få en god løsning på. Naturreservatet ligger imellom.
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Ørnulf Reinsvee sa at Gullaug kommer til å bli en sterk konkurrent til
Fjordbyen.
Hans Petter Christensen sa at dersom det ikke er framdrift på Lierstranda, kan
Gullaug overta. Gullaug kommer uansett. Vi må ha krefter nok til å få fram
Lierstranda. Vi må være smarte i utviklingen av disse områdene.
Det må være en byutvikling på Drammenssiden også, så det ikke blir liggende
en kloss av et sykehus imellom.
Sak 9/2015: Nytt på Gjellebekk
Plansjef Thorgeir Bjerknes redegjorde for hva som skjer eller har skjedd på de
forskjellige næringstomtene på Gjellebekk.
Presentasjonen vedlegges.
Sak 10/2015: Nytt om Fjordbyen på Lierstranda og Brakerøya
Kommunalsjef Synnøve Tovsrud orienterte om informasjonsarbeidet og
informasjonsmaterialet om Fjordbyen og hvilke prosesser som ellers er i gang.
Det arbeides med å få jernbanestasjonen inn i NTP.
Ørnulf Reinsvee sa at det er viktig for de berørte med god informasjon om hva
som foregår og at vegvesenet og kommunen sier det samme.
Sak 11/2015: Nytt om Buskerudbyen
Kommunalsjef Synnøve Tovsrud orienterte om de pågående prosesser og
brevet fra samferdselsdepartementet 8/5 med vedtaket om bypakker.
Det har vært et oppfølgende møte med statsråden om hvilke muligheter som
ligger i vedtaket.
De er fortsatt positive til lokale bypakker, men området er redusert til Lier Hokksund. Det ligger informasjon på Buskerudbyens nett-sider.
Sak 12/2015: Ordførerens bedriftsbesøk
Lier næringsråd etterspør gjenoppdagelse av tidligere prosess rundt dette.
Næringslivskontakt Jon Arvid Fossum sa at han har ansvaret for å finne
bedrifter å besøke og gjøre avtalene med dem og kunne vært mer aktiv på dette.
Hans Petter Christensen sa at bedriftsbesøkene er en felles aktivitet med
kommunen og Lier næringsråd og at kommunen gjerne vil ha forslag fra
næringsrådet på bedrifter vi burde besøke.
Eventuelt
Hans Petter Christensen orienterte kommunereformen og komiteens arbeid.
Utredningene blir klare i høst. Lier kommune har et nettstad med informasjon om
kommunereformprosessen.
Neste møte avtales etter sommeren.
Med vennlig hilsen

Jon Arvid Fossum
Næringslivskontakt
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