
HANDLINGSPLAN 2021 



OMRÅDE REGIONSRÅD



Prosjekt: Oslo Met til Gardermoregionen

• Kort beskrivelse: Det er startet et prosjekt i regi av regionrådet hvor man 
jobber sammen for at en ny universitetscampus blir etablert i regionen, 
enten i Eidsvoll eller Ullensaker. Det brukes felles ressurser til bistand for å 
nå målsetningen, samtidig som Eidsvoll kommune og Ullensaker kommune 
gjør et eget arbeid på området.

• Målsetning: Oslo Mets nye campus etableres i Gardermo-regionen.

• Prosjekteier: GRIP.

• Samarbeid: Eidsvoll kommune. Ullensaker kommune, Gambit.

• Kostnad: -

• Finansiering: eget prosjekt.

• Tidsplan: 2021.



Prosjekt: Engasjement, hovedprosjektleder

• Kort beskrivelse: Sikre administrativ og styrings-messig kapasitet til å 
iverksette og gjennomføre tiltakene i SNP. Definere dennes oppgaver 
og sikre en effektiv organisering som beskrevet i 
handlingsprogrammet. I dette ligger også organisering av 
styringsgruppe for oppfølging av SNP.

• Målsetning: Engasjere hovedprosjektleder for oppfølging av SNP.

• Prosjekteier: GRIP.

• Kostnad: 450 000/900 000.

• Finansiering: GRIP/Viken.

• Tidsplan: 2021-2025.



Prosjekt: Prioritering interessepolitikk/næring

• Kort beskrivelse: Prioritere de interessepolitiske områdene man skal 
arbeide med som er viktig for næringslivet. Det er et pågående arbeid mot 
høyere utdanningsinstitusjon (Oslo Met) og også fagskole er aktuelt. 
Fremtidig videregående opplæring, linjer/retninger er et annet viktig 
område, felles innsats på kollektivtrafikk for å kunne være en felles bo- og 
arbeidsregion er et annet. Avklare Gjerdrums behov for hjelp på kort sikt. 

• Målsetting: Prioritere 2-3 interessepolitikkområder hvor man setter klare 
målsetninger.

• Prosjekteier: GRIP.

• Kostnad: -

• Tidsplan: 2021.



Prosjekt: Innovative offentlige anskaffelser

• Kort beskrivelse: Prosjektet skal sette kommunene i bedre stand til å vurdere 
offentlige anskaffelser som en metode på enkelte anskaffelser. Verktøyet er 
samlinger for skolering gjennom et «Startprogram» i samarbeid med Direktoratet 
for Forvaltning og Økonomistyrings  (DFØ) programnettverk. 

• Målsetting: Øke kunnskap om innovative offentlige anskaffelser og ha som 
ambisjon å gjennomføre en anskaffelse i regionen som pilot.

• Prosjekteier: GRIP.

• Samarbeid: Kommunene, ØRIK, DFØ, KS, NHO.

• Kostnad: kr. 50 000.

• Finansiering:  kr. GRIP: 50 000.

• Tidsplan: 2021/22

• Måleindikator: Iverksatt startprogram, deltakelse alle kommunene.



OMRÅDE KOMMUNE



Prosjekt: Administrativt kontaktpunkt på 
næring i kommunen
• Kort beskrivelse: Helt uavhengig av stillingsprosent eller kommunens 

totale ressursbruk på området næring, er det viktig at alle kommuner 
har minimum en person som er kontaktpunkt mot næringslivet. 

• Målsetting: Sikre at alle kommuner har en næringskontakt i 
administrasjonen.

• Kostnad: -

• Tidsplan: 2021.

• Måleindikator: alle kommuner har navn/rolle på kontaktpunkt 
næring.



Prosjekt: «Næringsvennlig grunnmur» -
regional service-erklæring
• Kort beskrivelse: Forenklede og universelle serviceerklæringer for alle 

kommunene. Dette for å gjøre det enklere for næringslivet å orientere seg om 
kommunens tjenester, innhold, og kommunal saksgang, samt bidra til lik 
behandling og forutsigbarhet på saksbehandling uavhengig av kommune.

• Målsetting: Ensartede service-erklæringer overfor næringslivet for alle 
kommunene i regionen.

• Prosjekteier: Kommunene.

• Samarbeid: GRIP.

• Kostnad: 100 000.

• Finansiering: Kostnadsdeling kommunene.

• Tidsplan: 2021/22.

• Måleindikator:  Like serviceerklæringer, i bruk i alle kommunene.



OMRÅDE NÆRINGSLIV



Prosjekt: Romerike sirkulærøkonomiske 
nettverk
• Kort beskrivelse: Både offentlige og private aktører jobber sammen for å oppnå Bærekraftmålene i 

kommunene gjennom bedre sirkulære verdikjeder. Nettverket har startet opp, og første fase vil være å få 
kunnskap om avfallsstrømmene og volumet på disse. Dette arbeidet vil kunne skape grobunn for nye 
sirkulære verdikjeder, og gjennom det bidra til måloppnåelse og flere arbeidsplasser.

• Målsetting: Etablere et nettverk bestående av alle aktuelle aktører innen sirkulærøkonomi på Romerike for å 
samarbeide om nye og bærekraftige løsninger. Kartlegge avfallsstrømmer for å se potensialet for nye 
verdikjeder og industrialisering, som kan danne grunnlag for neste steg i prosessen mot ny verdiskaping.

• Prosjekteier: Innovasjon Gardermoen

• Samarbeid: Kjeller Innovasjon, Kunnskapsbyen Lillestrøm, ØRAS, Esval Miljøpark, Nes Miljøpark, Green Lab 
Nes, Nes kommune, ROAF, NRA/NRV,  Ragn Sells, Avinor, Akershus Energi, Oslo kommune, Renovasjon- og 
gjenvinningsetaten (REG), Innovasjon Gardermoen

• Kostnad: kr. 740 400.

• Finansiering GRIP kr. 50 000, Viken fylkeskommune kr. 220 000, egeninnsats samarbeidspartnere kr. 504 400.

• Tidsplan: 2021-2023.

• Målindikator: Prosjekt iverksatt med minimum en ny identifisert verdikjede. Nye arbeidsplasser. 



Prosjekt: Mat fra Romerike, produsentnettverk

• Målsetting: Etablere et nettverk av produsenter som kan skape felles verktøy og grobunn 
for flere arbeidsplasser innen matproduksjon og foredling. 

• Kort Beskrivelse: På sikt kan det være et mål å etablere et felles varemerke (eks. 
Romeriksmat), men i den første fasen er det viktig å identifisere behovet fra 
produsentene, og se hvilke retninger man ønsker å ta dette videre. Felles varemerke, 
kommunikasjonsplattform, marked, leveranser, turisme er retninger man har diskutert så 
langt. Prosjektet er nå i en kartleggingsfase.

• Prosjekteier: Innovasjon Gardermoen

• Samarbeid: Matprodusenter på Romerike, Nes kommune, Hurdal kommune, Nannestad 
Videregående skole, Akershus Bondelag, distributører, reiseliv, service

• Kostnad: -

• Finansiering: -

• Tidsplan: 2021 (avklaring).

• Måleindikator: Avdekke behov/ønsker.



Prosjekt: Treklynge, produktutvikling, tre

• Kort beskrivelse: Gjennom utvikling av et tre-produkt basert på de beste råvarene, både 
for kvalitet og bærekraft, som finnes for materialer til bygg.  Utviklingen av et 
kledningsprodukt fra gran, basert på faktum at denne er tettvokst, noe som gir lang 
holdbarhet og dimensjonsstabil med et pent kvistbilde.

• Målsetting: Etablere en merkevare som treffer et internasjonalt marked, basert på høy 
foredlingsgrad og verdi me utspring i en lokal bærekraftig råvare og lokal foredling til 
ferdig produkt.

• Prosjekteier: Flaen .

• Samarbeid: MEV, akademia (NTNU?).

• Kostnad: -

• Finansiering: -

• Tidsplan: 2021/22.

• Måleindikator: Gran Premium på marked i løpet av 2022.



Prosjekt: Reiseliv, arrangementsarena 
Gardermoregionen
• Kort beskrivelse: Prosjektleder er i ferd med å bli engasjert, og første fase er en kartlegging av 

arenaer og kapasitet og sammen med næringsaktørene definere muligheter/begrensninger. 
Gjennom samarbeid med aktørene ønsker man å bygge Gardermoregionen til en nasjonal 
arrangementsarena. 

• Målsetting: Med utgangspunkt i Gardermoregionens behov og fortrinn bidra til økt bruk og besøk 
til områdets hoteller og arenaer, samt etablere Gardermoregionen som en multi-arena-møteplass 
for bedrifter, foreninger og lag, og styrke samarbeidet mellom reiselivs-aktørene

• Prosjekteier: Akershus Reiselivsråd – Visit Greater Oslo

• Samarbeid: Overnattings- og reiselivsbedrifter i regionen, kommunene.

• Kostnad: kr. 970 000.

• Finansiering: kr.600 000 næringsfond, kr.370 000 egeninnsats næring.

• Tidsplan: 2021.

• Måleindikator: Vinne 5 anbud på større arrangement i 2021 og dermed øke sysselsettingen.



Prosjekt: Kunnskap/kompetanse, 
entreprenørskap i skolene
• Kort beskrivelse: Det er 50 % økning i antall nyetableringer blant de som har hatt ungdomsbedrift 

i skolen, kontra de som ikke har hatt det. Elevene får øve seg på entreprenørskap i skolen og får 
en større trygghet i å tørre å satse senere i livet. Øvre Romerike er den regionen med størst 
uutnyttet potensiale både på ungdomsskole og videregående skole. Prosjektet vil også knytte de 
lokale bedriftene tettere til skolene/elevene.

• Målsetting: Målet er å skape større forståelse for gründerskap og entreprenørskap i skolen 
gjennom å bruke elevbedrift som metode innen arbeidslivsfag. Det er behov for en større 
forståelse for entreprenørskap blant elevene, for å skape nye entreprenører.

• Prosjekteier: Ungt Entreprenørskap Viken

• Samarbeid: Næringsliv, GRIP, ungdomsskolene (kommunene).

• Kostnad: Premiepenger til konkurranse kr. 10 000, ellers gjennom UE.

• Finansiering: GRIP: kr. 10 000.

• Tidsplan: 2021/22

• Måleindikator: Øke aktiviteten innen entreprenørskap/arbeidslivsfag i ungdomsskolene i 
Gardermoregionen.



Prosjekt: Innovasjons-hub helse,   
Gardermoen Campus
• Kort beskrivelse: Prosjektet går ut på å etablere og utvikle en innovasjonshub innen helse. Den 

nye innovasjons-huben vil bestå av et nettverk for private bedrifter, offentlige aktører, ideelle 
organisasjoner og kunnskapsinstitusjoner  innen forebygging og rehabilitering. 
Innovasjonsarbeidet i nettverket skal gi nye produkter, tjenester og arbeidsprosesser som gjør 
innsatsområdet bedre og mer effektivt. Arbeidspakker: Moderne helsetjenester innen 
forebygging og Rehabilitering, næringsutvikling og teknologi, faglige møteplasser/konferanser for 
forebygging og rehabilitering, utvikling og etablering av Innovasjons-hub på Gardermoen Campus.

• Målsetting: Prosjektet skal utvikle et nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlige aktører 
innen forebygging og rehabilitering på Gardermoen Campus. Prosjektet skal også lage tilbud for 
utvikling av bedrifter som satser på behovsdrevet nyskaping innen forebygging og rehabilitering.

• Prosjekteier: Ullensaker kommune.

• Samarbeid: LHL, Norway Health Tech, Gardermoen Campus.

• Finansiering:  gjennom regionalt innovasjonsprogram.

• Tidsplan: 2021.

• Måleindikator:  å etablere en innovasjons-hub på Gardermoen Campus i løpet av perioden . 



Prosjekt:  Helse, lavterskeltilbud for unge 
mennesker med psykiske helseproblemer
• Kort beskrivelse: Det vil før sommeren 2021 settes i gang et tilbud rettet mot 

aldersgruppen 18-25 år som er basert på kurs av en varighet på 4 ukers kurs i 
livsmestring. Det tilbys to typer kurs, et tilbud som gjennomføres som naturbasert kurs 
og et som gjennomføres i den enkelte kommune med klasseroms-fasiliteter. 

• Målsetting: Livsmestringskurs for ungdom hvor elementene i tilbudet bygger på de 
prinsippene som brukes som metode i behandlingstilbudet ved Hurdal Recoverysenter
(IMR). Målet er å nå flere unge med psykiske helseutfordringer gjennom lavterskeltilbud. 

• Prosjekteier: Hurdal Recoverysenter

• Kostnad: -

• Finansiering: ekstern.

• Tidsplan: 2021/22.

• Måleindikator: 3 prøveprosjekter i regionen i tidsperioden. Økt antall ansatte.



Prosjekt: Fremtidens logistikk

• Kort beskrivelse: Fremtidens e-Handelslogistikk og pakke løsninger. E-Handel ligger opp mot last-mile
logistikk og Gardermoen er knutepunkter for store handelshus. Samtidig har man aktører innen direkte 
leveranser for e-Handelsvirksomheter. 1. Kan Gardermoen utvikle seg til en nasjonal hub for eHandels
logistikk? Fremtidens beredskapssenter for samfunnshelse er aktuelt som en følge av pandemien. 2. Kan 
Gardermoen utvikle seg til en nasjonal hub for samfunnssikkerhet av utstyr og medisiner nasjonalt?

• Målsetting: Videreutvikle den bærekraftige satsingen og kombinere dette med utvikling og tiltrekning av 
kunnskapsbaserte virksomheter som kan komplimentere den næringsstruktur som alt foreligger.

• Prosjekteier: Innovasjon Gardermoen.

• Samarbeid: Kjeller Innovasjon, Smartshift Norway, Logistikkhuset, Element Logic, Wlcom, Andersson 
Consulting, Fabritius, Pharmaq, Mediq, Life Science Cluster, Oslo Airport City,  GRIP, Forsvaret (sanitet og 
logistikk), DSB, Helsedirektoratet.

• Kostnad: kr. 373 300.  

• Finansiering: GRIP: kr. 50 000, Viken fylkeskommune kr. 136 600, Egeninnsats kr. 186 650.

• Tidsplan: 2021/22 (forprosjekt).

• Måleindikatorer: Samhandling mellom 20 bedrifter i prosjektet. 1 til 2 nye bedriftsetableringer, og 5-10 nye 
arbeidsplasser i 2022. Etablert nettverk innen fremtidens logistikk og samfunnsikkerhet/beredskap.


