STANGE NÆRINGSRÅD
Mandat og medlemmer. Oppdatert 6.2.2017
FORHISTORIE
Kommunestyret i Stange kommune vedtok november 2015 å opprette et Næringsfond. Styret
for dette fondet ble etablert og hadde sitt første møte april 2016. Styret da besto av 4
politikere og en fra næringsliver. Leder for styret var Else Ormaasen, Ap.
Styret diskuterte de første møtene; mandat, rolle, ansvar og sammensetningen av styret.
Vi utarbeidet mandat, nytt navn og forslag til utvidet sammensetning av styret.
Dette ble vedtatt i Kommunestyre og Formannskap 28.9 og 5.10.2016.
Nye medlemmer til rådet ble vedtatt i Formannskap 18.1.2017.
MANDAT STANGE NÆRINGSRÅD
Mål:
Stange Næringsråd skal jobbe for å fremme næringslivsvekst i Stange kommune.
Næringsrådet vil støtte opp under miljøer som tenker nytt, bidra til å utvikle kompetanse om
næringsutvikling og gi direkte støtte til etablerere/næringsaktører.
Rolle, ansvar og oppgaver:
• Være kommunens rådgivende organ i næringssaker
o Gi råd om prioriteringer og oppfølging av Strategisk næringsplan 2014 – 2020
o Være høringsinstans for formannskap, driftsutvalg og planutvalg i saker som
angår næringsutvikling i kommunen.
•

Være kommunens beslutningsorgan for næringsfondet
o Utarbeide retningslinjer med kriterier for saksgang og tildeling av
næringsstøtte og næringspris. Retningslinjene vedtas av Kommunestyret
o Dele ut støtte etter søknad fra næringsfond og innstille kandidat til
Næringsprisen i henhold til vedtatte retningslinjer for næringsfondet.
o Avgi årsrapport til kommunestyret.

Samarbeid og administrativ støtte
• Rådet kan samarbeide med andre regionale aktører om næringsutvikling, herunder
HLK, HRU og HARR.
• Løpende samarbeid med kommunens næringssjef
• Administrasjonen stiller sekretærbistand til rådighet for Næringsrådet med inntil 10 %
stilling. Sekretariatsfunksjonen begrenses til praktisk tilrettelegging og oppfølging av
rådets møtevirksomhet.
Midler disponert av rådet.
Disponering av et næringsfond på 600.000 kroner i valgperioden (150.000 pr. år). Fondet
etableres i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2017)
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Følgende er oppnevnt for perioden 2016 – 2019:
Politikere:
1. Else Ormaasen, Ap (leder)
2. Bente Fallbakken, Bygdelista
3. Gjermund Ruud Skjeseth, Sp
4. Tom Røsberg, H
5. Miriam Engelsjord, V

Politikere (personlige vara):
1. Nils-Ener Lundsbakken, Ap
2. Knut Nysæther, Krf
3. Ragnhild Finden, Sp
4. Truls Gihlemoen, Frp
5. Erik Ringnes, V

Næringsliv:
6. Oddbjørn Maurdalen, Furnes Jernstøperi/
Stange Næringspark (nestleder)
7. Are S. Vindfallet, Making View (VR)
8. Ingunn Lien, Frisør, servicenæring
9. Louise Gjør, jorbruk
10. Jørgen Nermo, RASA
Næringsliv (vara - deltar ved behov/ønske):
o Svein Adolfsen, byggentrepretør
o Morten Kristoffer Nordstad, Pharmaq as
(dyre-farmasøytiske preparater), jordbruk
o Sverre Lang Ree, Geno
o Hans Olav Johansen, Felleskjøpet
o Tormod Sveen, Stange Energi
Administrativ støtte:
Berte Helgestad, HRU/Stange kommune

Skal dekke bransjer / næring:
• Industri / produksjon / verksted
• Skogbruk
• Landbruk / matproduksjon
• Service / handel
• Andre nye (IKT / animasjon / VR)
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