Årsberetning pr 31.12.2021
VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES
Innovasjon Gardermoen er en organisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i
Gardermoregionen. Målet er å bidra til økt verdiskaping og lønnsomhet for medlemsbedriftene og
vekst i regionen. Dette skjer gjennom B2B-aktiviteter, nettverk, temamøter, og aktiv deltakelse og
påvirkning på flere arenaer.
Innovasjon Gardermoen er kontaktledd overfor regionale aktører og offentlige myndigheter, og gir
medlemmene et tverrfaglig kontaktnett og formidler relevant informasjon om næringsutvikling.
Innovasjon Gardermoen stimulerer til nettverksbygging, erfaringsutveksling, innovasjon og
kunnskapsformidling for medlemmene gjennom møteplasser, samarbeid og prosjekter. Ved årets
utgang har Innovasjon Gardermoen 148 medlemmer.
Virksomheten er rettet mot sentrale Østlandsområdet, på aksen Oslo – Lillehammer, Hønefoss –
Glåmdalen, og er lokalisert på Jessheim i Ullensaker kommune.
RETTVISENDE OVERSIKT OVER STILLING OG RESULTAT
Året 2021 ble igjen preget av pandemien, og det har vært utfordrende å planlegge og gjennomføre
aktivitet på grunn av nedstengning og begrensninger på å kunne samle folk.
Vi har i 2021 hatt diverse arrangementer, til tross for utfordringene. Vi gjennomførte vinteren
2021 til sammen 3 webinarer basert på temaene fra den avlyste Gardermokonferansen høsten
2020, ett webinar i samarbeid med Eidsvoll kommune om støtteordninger, i tillegg gjennomførte
vi 9 av nettverksmøtene våre digitalt på Teams, og også årsmøtet ble gjennomført på Teams. Av
fysiske møter fikk vi gjennomført til sammen 10 nettverksmøter fordelt på 4 nettverk, 2
frokostmøter, i workshop i Nannestad, 1 medlemsmingling og vi fikk heldigvis gjennomført
Gardermokonferansen med 157 deltagere.
Mye av arbeidsressursene ble brukt på prosjekter innen næringsutvikling, med sluttføring av
Strategisk Næringsplan for Gardermoregionen som det største prosjektet. I tillegg har vi arbeidet
med prosjekter innen lokalmat, sirkulærøkonomi, fremtidens logistikk og fasilitering av Forum for
Gardermoen Næringspark.
Styret mener at strategien og aktivitetsplanen for 2021 har blitt gjennomført på områdene dette har
vært mulig, men at noe av aktiviteten dessverre måtte avlyses. Organisasjonen har klart å supplere
inntektssiden med prosjektmidler og selv om man har et mål om økt medlemsmasse, skal man
være fornøyd med en stabilisering ut ifra de gitte forutsetningene. Man opplevde en nedgang på
ca. 10% medlemmer vinteren 2021, men antallet har økt igjen i løpet av året og er nå omtrent på
samme nivå som for ett år siden.
Årets regnskap viser et positivt resultat på kr 180 223.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Innovasjon Gardermoens eiendeler og
gjeld, finansielle stilling og resultat.

FORTSATT DRIFT
Styret mener at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Året 2021 har vært et utfordrende år for
næringslivet, men Innovasjon Gardermoen har klart å supplere inntektssiden med prosjektmidler
som erstatning for aktivitetsmidler.
Årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning.
Virksomheten har i 2021 vært basert på 2 årsverk.
Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som god, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette
området i 2021.
LIKESTILLING
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og
menn, og det er nå ansatt 1 kvinne og 1 mann i selskapet.
Selskapets styre på totalt 5 medlemmer og 2 varamedlemmer har bestått av 4 menn og 3 kvinner,
og valgkomiteen har bestått av 2 kvinner og 1 mann.
YTRE MILJØ
Selskapet driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljø.
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