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Lier 22.12.2015

Referat fra kontaktforum med næringslivet 17.desember 2015.
Tilstede:
Lier kommune:

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal
Rådmann Hans Petter Christensen
Kommunalsjef Synnøve Tovsrud
Virksomhetsleder Thorgeir Bjerknes
Næringslivskontakt Jon Arvid Fossum (Referent.)

Lier Næringsråd:

Leder Knut Andreas Kran, ASKO
Ørnulf Reinsve, Maxbo
Øivind Kristiansen, Learn
Svein Marfi, ASVO
Cecilie Bjørgan Brunsell, Lier næringsråd og DNF
Mona Skaar Torsrud, Villa Skaar
Ulf Anders Vatne, Bilia
Jolanta Øen, Nova bygg

Fravær:

Per Osmund Espedal, Espedal gartneri
Torgeir Finnerud, Eidos

Sak 13/2015: Referat fra siste møte i Kontaktforum.
Referat fra møte i Kontaktforum 4.juni 2015 ble godkjent.
Sak 14/2015: Strategisk næringsplan
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal presenterte hva som så langt er tenkt om
arbeidet med strategisk næringsplan. Presentasjonen vedlegges.
Arbeidet bør ikke ta mer enn ¾ - 1 år for det skal være en del av
kommuneplanen.
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Kommunestyrets vedtak til handlingsprogrammet: «2.26. I forbindelse med det
pågående arbeidet med ny strategisk næringsplan for Lier etableres en fast
samarbeidsgruppe med næringslivet som referansegruppe. Stillingen som
næringsrådgiver vurderes utvidet som en del av dette arbeidet.»
Det ble enighet om at det holdes et arbeidsseminar på Haugestad 18.januar kl.
08.30 - 11.30. Det skal være ordstyrer og sekretær på alle gruppene.
Sak 15/2015: Nye RV23 - Lierdiagonalen
Lier kommune ble første gang orientert om at vegvesenet arbeidet med en
alternativ løsning av RV23 i et møte 1.juli. Plansjef Thorgeir Bjerknes
orienterte og viste vegvesenets presentasjon av prosjektet. Presentasjonen
vedlegges. Kommunedelplanprosessen for etappen Linnes - E18 kommer først.
Den må tilpasses en videreføring til tunnelen under Bragernesåsen.
Knut Andreas Kran sa at det viktige er at det finnes en kobling fra Linnes til
E-18 og at prosjektet har en framdrift.
Gunn Cecilie Ringdal sa at vi må ivareta forbindelsen mellom Lier og
Fjordbyen og at mest mulig av en ny forbindelse må gå under bakken.
Sak 16/2015: RV23 Dagslett - Linnes
Plansjef Thorgeir Bjerknes orienterte om anleggsfasen og tverrslaget mot
Gullaug og fjorden. Vegvesenets presentasjon vedlegges. Vegvesenet har en
god informasjonsside og sender ut nyhetsbrev til de som melder seg på det.
http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv23dagslettlinnes
Sak 17/2015: Ny reguleringsplan Høgda
Plansjef Thorgeir Bjerknes orienterte om plansituasjonen for næringstomtene
rundt Aker Solutions på Tranby. Det er besluttet å omregulere disse
næringsarealene.
Gunn Cecilie Ringdal sa at innbyggerinitiativ skal tas seriøst og følges opp.
Naboene føler at de har blitt hørt.
Sak 18/2015: Kontaktforum med næringslivet
Gunn Cecilie Ringdal ba om forslag på om det var andre måter å ha
kontaktforum på. Kommunestyret har bedt om at det vurderes å utvide
stillingen som næringsrådgiver i forbindelse med arbeidet med strategisk
næringsplan.
Knut Andreas Kran sa at det er et bra virkemiddel å få en dediker ressurs i form
av en rådgiver inn i organisasjonen.
Ørnulf Reinsve sa at de ser at det betyr noe at de har en i Øvre Eiker.
Synnøve Tovsrud sa at kommunen har et press på flere store planprosesser og
at vi må komme tilbake til hvordan ressursene skal brukes.
Hans Petter Christensen sa at dette er en utfordring og at vi må se på hva som
er det faktiske behovet.
Gunn Cecilie Ringdal sa at det er ikke sikkert vi skal ha en egen koordinator,
men at det kanskje kan spres på flere personer, at vi kan gjøre ting på en annen
måte. Hun har stort utbytte av å være på bedriftsbesøk.
Øivind Kristiansen sa at bedriftsbesøkene er en viktig inspirator for bedriftene.
Temaet settes på dagsorden for videre diskusjon i neste kontaktforum.
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Eventuelt
Hans Peter Christensen orienterte om flyktningesituasjonen og om at Telenor har vært i
Formannskapet og orientert om framtidig kapasitet i Lier. Både kommunen og næringslivet
trenger god kapasitet.

Med vennlig hilsen

Jon Arvid Fossum
Planlegger

