
Strategisk næringsplan

✓ Politisk vedtak i de seks kommunene i Gardermoregionen om å 

utarbeide en felles strategisk næringsplan.

✓ Jobbe strategisk med næringsutvikling i regionen, og bedre 

samarbeidet i næringsarbeidet på tvers av kommunegrensene. 

✓ Det er liten tydelighet i det strategiske næringsarbeidet, noe som 

medfører at man ikke får tatt ut potensialet for utvikling av 

næringslivet i denne regionen. 

✓ Det er relativt få nettverk- og næringsklynger i regionen og det kan 

skyldes at det i liten grad er tatt initiativ fra bedriftene selv eller 

innovasjonsmiljøer for å skape disse. 

✓ Det må antas at et økt fokus på å etablere flere nettverk og klynger 

vil ha en positiv effekt på å skape flere arbeidsplasser og andre 

arbeidsplasser 

✓ Det er også viktig å belyse hvordan samarbeid utover dette området 

kan bidra til verdiskaping, og hvordan en strategi på tvers av 

kommunegrensene kan skape merverdi og kraft.



Hva er prosjektets mål?

✓ Utvikle en felles strategi for innovasjon og næringslivsutvikling i 

Gardermoregionen i samhandling mellom næringslivet og kommunene.

✓ Strategien vil danne grunnlag for konkrete satsingsområder på 

næringsutvikling, og danne grunnlag for et handlingsprogram for strategien.

✓ Strategien vil peke på prioriterte områder i Handlingsprogrammet for 

Regional plan og nyskaping i Oslo og Akershus uten at vi nå kan peke på 

hvilke satsingsområder som vil bli prioritert. 

✓ Det er viktig at planen peker på konkrete næringer/bransjer hvor man kan få 

effekt på næringsutviklingen i regionen, eksempelvis logistikk. Ellers finnes 

det mulighetsområder som bioøkonomi, kreativ næring og reiseliv, samt 

smarte samfunn og herunder leverandørutvikling og tjenesteinnovasjon i 

samspillet det offentlige og det private næringsliv samt 

interessepolitikk/næringspolitikk.



Resultat/effekt?

✓ Utvikle en strategisk næringsplan som kan være et rammeverk for et 

handlingsprogram med et antall prioriterte satsingsområder som 

kommunene enes om. 

✓ I tillegg vil man få kartlagt og klargjort hvem som gjør hva i forhold 

til strategisk og operativt arbeid med næringsutvikling i regionen, 

samarbeid innad i regionen, samt samarbeid med naboregioner. 

✓ På sikt vil man ved å arbeide med handlingsprogrammet kunne 

oppnå flere nettverk, klynger og herunder skape flere arbeidsplasser 

og tilføre regionen ny type næring og mer kompetanse i hele vårt 

arbeidsmarked.. 

✓ Ved å være mer målrettet på forankrede satsingsområder antar man 

at dette gir effekt på næringsområder hvor samskaping kan bidrar til 

ny type vekst i en sterk voksende region eller i hele 

Romerikesregionen.


