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EVALUERING AV LILLEHAMMER-REGIONEN VEKST 

 

Bakgrunn 
Lillehammer kommunestyre gjorde følgende vedtak i sitt møte 28.11.2019 (sak 19/111): 

«Kommunestyret ber kommunedirektøren i samarbeid med kommunene Øyer og Gausdal, foreta en 

gjennomgang og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. Det skal i arbeidet legges vekt på 

oppnådde resultater, forventninger til fremtidige resultater, hensiktsmessig organisering i forhold til 

et helhetlig kommunalt næringsarbeid, bemanning, kompetanse samt andre relevante forhold 

knyttet til kommunenes og regionens næringsutvikling. Det bes om at Formannskapet orienteres om 

arbeidet innen utgangen av 1. kvartal 2020 som grunnlag for videre politisk oppfølging.» 

Kommunestyrene i Gausdal og Øyer fattet likelydende vedtak i sine møter samme dato. 

 

Om LRV – bakgrunn, begrunnelse og mandat 
Våren 2012 vedtok Regionrådet i Lillehammer-regionen å sette i gang en mulighetsstudie knyttet til 

regionens arbeid med næringsutvikling. Mulighetsstudien ble skrevet av PWC og ble ferdigstilt mars 

2013.  

I august 2013 ble det vedtatt at de tre kommunene i Lillehammer-regionen skulle ha en felles 

regional plan for næringsutvikling. I starten av 2014 ble det arbeidet med ulike grupper fra 

næringslivet for å komme fram til innholdet i planen, og planen ble vedtatt i september 2014.  

Når regionen hadde en felles næringsplan, var et naturlig neste steg å vurdere en felles organisering. 

Situasjonen var i utgangspunktet slik at Lillehammer hadde en egen næringssjef, Gausdal hadde en 

person som delvis fungerte som næringssjef i tillegg til en del innleid bistand fra Gausdal Næringstorg 

og i Øyer ble næringsutviklingsarbeidet håndtert av rådmannen selv. Når det gjelder Øyer skal det 

nevnes at Espen Granberg Johnsen, som i utgangspunktet hadde en stilling som var tilnærmet 

næringssjef, var i permisjon som ordfører i Lillehammer. 

Fra og med 2015 arbeidet Gausdal og Lillehammer sammen om næringsutvikling, og fra 2016 var 

også Øyer med i det som ble kalt Lillehammer-regionen Vekst (LRV). LRV er et vertskommune-

samarbeid med Lillehammer som vertskommune, basert på en avtale mellom de tre kommunene.  

Bakgrunnen for ønske om samarbeid var naturlig nok den regionale planen, som la opp til felles 

arbeid om realiseringen av målsetningene i planen. Videre var det avgjørende at man ønsket å bygge 

opp et litt større fagmiljø innen næringsutvikling, i motsetning til enkeltpersoner i kommunene slik 

det hadde vært. Det er samtidig slik at kommunegrenser ikke er viktig for næringslivet, og det er bred 

enighet om at Lillehammer-regionen er én bo- og arbeidsregion. 

Mandatet til LRV er i utgangspunktet gitt av den til enhver tid gjeldende regionale næringsplan. 

Implementeringen av planen er hovedoppgave for LRV. I tillegg legges det i ulik grad forskjellige 

oppgaver til LRV enten via kommunedirektørene eller via Interkommunal Politisk Råd. Dette har ikke 

nødvendigvis forankring i næringsplanen, og kommer slik sett i tillegg til hovedoppgaven. 
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Oppfølging av regional næringsplan – resultater 

Ytre rammebetingelser for næringsutvikling 
I regional næringsplan 2018-2028 er infrastruktur, økt strategisk samarbeid næringsliv/FoU og økt 

innslag av FoU i næringslivet identifisert som de viktigste ytre rammebetingelsene for nærings-

utvikling i Lillehammerregionen.  

Innen infrastruktur pekes det spesielt på at samferdsel og bredbånd er viktig for næringslivet i 

regionen. LRV kan i liten grad selv påvirke rammebetingelsene, men bør aktivt søke å nå de som kan. 

Et av de viktigste samferdselsprosjekter i regionen for tiden er planlegging og bygging av firefelts E6. 

LRV har deltatt aktivt i prosessen for å sikre at innspillene til regionalt næringsliv blir ivaretatt, blant 

annet når det gjelder å minimere ulemper i anleggsfasen.  

Etter at ferdigstillelsen av Intercity utbyggingen til Lillehammer ble utsatt fra 2030 til 2034 har LRV i 

samarbeid med kommunene, jobbet innenfor en strategi om å realisere noen av effektene av 

tosporsutbyggingen tidligere. Dette handler blant annet om å få tidlig utbygging av deler av linjen 

mellom Moelv og Brumunddal, slik at man kan få to avganger i timen hver vei mellom Oslo og 

Lillehammer. 

Økt bredbåndstilgang er særdeles viktig både for folk flest og næringsliv. LRV arbeider aktivt med 

prosjekter på dette området. Av LRV-kommunene har bare Gausdal etablert et bredbåndsfond for 

utbygging i ikke-kommersielle områder. Fondet er begrenset, og midlene er primært tiltenkt 

prosjektering og som matchingsmidler. Det innebærer at utbygging av bredbånd i områder med 

begrenset kommersiell interesse, må baseres på annen teknologi enn tradisjonell fremføring av fiber. 

LRV jobber med utprøving av ulike varianter av trådløs teknologi i to piloter (Vestre Gausdal og 

Tretten). I tillegg ser vi på ulike løsninger med eksisterende leverandører som eksempelvis Telenor. 

Når det gjelder Eidsiva Bredbånd, har de ikke ledig kapasitet til å prioritere prosjekter ut over det 

som allerede er avtalt samt utbygging i kommersielle områder. 

Ser man på antall sendte og innvilgede søknader knyttet til FoU-prosjekter fra regionens bedrifter, er 

det mye som tyder på at FoU-aktiviteten i regionen er svært lav. Dette kan være naturlig ut fra 

næringsstrukturen, men like gjerne kan det skyldes at bedriftene mangler kunnskap og kompetanse 

til å drive med FoU som en del av bedriftsutviklingen. FoU er viktig for mange bedrifters evne til å 

bevare konkurransekraft, og mer FoU-aktivitet i bedriftene anses derfor viktig for utviklingen av 

næringsvirksomhet i regionen.  

Lillehammerregionen Vekst ønsker å spille en rolle ved å legge til rette for samarbeidsprosjekt 

mellom FoU-aktører og lokalt næringsliv. En inngang til dette kan være kan være bedre formidling av 

skattefunn-ordningen, og flere lokale bedrifter som søker om å delta. LRV har i liten grad lykkes med 

å få i gang konkrete prosjekter på dette området, men temaet oppfattes fortsatt som en sentral 

rammebetingelse for næringsutvikling i regionen framover. 

 

Gründer- og vekstservice 
Mål: Lillehammer-regionen er en region som er kjent for å være et godt sted å etablere bedrifter og 

få dem til å vokse 

Satsingsområder: 

• Videreutvikle et kompetent” én dør”-system, som skal være en aktiv utviklingspartner for 

dem som vil etablere/ekspandere. 

• Et utadrettet og oppsøkende næringsapparat.  
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• Bred satsing for å skape en gründerkultur. 

• Bidra til utvikling av bransjespesifikke regionale arenaer. 

• Særskilt satsing på gründere innen utvalgte bransjer. 

• Sterkere og mer robuste leverandører. 

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold 

ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Lillehammer 

kommune er rangert som nummer 2 i fylket (etter Hamar) og som nummer 54 i landet sett under ett 

og havner med dette i kategorien «best». Øyer kommune er rangert som nummer 9 i Innlandet og 

havner i kategorien «nest best», mens Gausdal er nummer 13 og i kategorien «middels». Samlet sett 

innebærer dette at Lillehammerregionen konkurrerer med Hamarregionen om å være best i 

Innlandet.  

 
Figur 1. Antall nye selskaper (AS og ASA) 2017-2019 (Kilde SSB 08076) 
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Figur 2. Antall Gasellebedrifter 2017-2019 (Kilde DN Gaselle). Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede 
bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger. 

Sett under ett holder antall nystartete selskap og antall gasellebedrifter i regionen seg nokså stabilt i 

perioden. Tallene er ikke tilstrekkelige for å kunne vurdere om LRV lykkes med sin satsing på 

gründer- og vekstservice, men kan gi en indikasjon på stabilitet både når det gjelder nye oppstarter 

og vekst. 

LRV har etablert Hub LHMR, som er et kontorfellesskap og entreprenørskapssenter midt i Lille-

hammer sentrum. Et medlemskap i Hub LHMR inkluderer bruk av fleksible kontorarbeidsplasser for 

ulike behov.  Medlemmene har tilgang til næringsutviklingsressurser fra Lillehammerregionen og en 

rekke aktiviteter for kompetanseheving og organisasjonsutvikling. 

Ved oppstarten våren 2015, hadde 6 personer tilhold i Hub LHMR. Pr 11. mars 2020 er antallet 46. 

Dette er det høyeste antallet siden etableringen. (Tallet omfatter også de 7 personen i Lillehammer-

regionen Vekst). Pågangen er god og med mindre situasjonen med Covid-19 fryser til, forventes det 

at 50 personer har tilhold i gründersenteret ved utgangen av 2020.  

 

Næringsarealer 
Mål: Lillehammer-regionen skal ha tilstrekkelig tilgjengelig næringsareal i ulike områder og i ulike 

nivåer av tilrettelegging som er nødvendig for å være attraktiv for etableringer og ekspansjon. 

Satsingsområder: 

• Gjennom tett dialog med markedsaktørene, ha førstehåndskunnskap om reell tilgjengelighet 

til næringsarealer. 

• Sørge for å ha tilstrekkelig areal tilgjengelig for utvalgte sektorer. 

I Lillehammer og Gausdal er det ubalanse mellom det som etterspørres av næringsarealer og det 

kommunene kan tilby. Situasjonen er noe bedre i Øyer. 
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De politiske signalene om jordvern er sterke, og det pekes på at kommunene må fortette på eksi-

sterende arealer. Dette er en utfordring fordi eksisterende arealer i mange tilfelle ikke er det 

næringslivet etterspør.  

LRV har vært sentral i arbeidet med å få fram fakta knyttet til blant annet forventet utvikling i 

handelsnæringen framover og vært en tydelig stemme for næringslivet i forbindelse med arealdispo-

nering i kommuneplanens arealdel og byplan for Lillehammer, som har vært en stor og omfattende 

prosess de siste årene. Også E6-utbyggingen vil sette næringsarealer under press og LRV følger 

utviklingen nøye. 

 

Profilering av Lillehammer som bo-, studie- og arbeidsregion 
Mål: Lillehammer-regionen skal være blant Norges mest attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner. 

Satsingsområder: 

• Løfte fram regionens næringsliv, og få flere til å flytte eller reetablere bedrift i regionen, 

gjennom tydelig kommunikasjon av fortrinn og muligheter. 

• Skape en stolthet hos regionens ungdommer og gi dem tilbakeflyttingslyst. 

• Utnytte tilflytningspotensialet i studentmassen. 

• Felles profileringsplattform og markedsføring. 

Innlandet har demografiske utfordringer i form av en nedgang i folketallet, aldrende befolkning og 

lav kompetanse. Lillehammerregionen er atypisk for fylket med en jevn befolkningsvekst, som i 

hovedsak skyldes tilflytting. Tilflyttingen bidrar også til mindre aldring, samtidig som kommunene i 

regionen har bredere kompetanse enn fylket sett under ett. Lillehammerregionen er avhengig av 

tilflytting også i framtiden om folketallet skal opprettholdes. 

 
Figur 3. Kvartalsvis befolkningsutvikling 2017-2019 (Kilde SSB/01222) 

I Lillehammer øker innbyggertallet, mens det er forholdsvis stabilt i Øyer og Gausdal.  
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Figur 4. Antall sysselsatte 2017-2019 (Kilde SSB/08536) 

Antall arbeidsplasser (egentlig antall sysselsatte etter arbeidssted) har vært stabilt økende i perioden 

i Gausdal i hele perioden. I Øyer og Lillehammer falt antall arbeidsplasser marginalt fra 2018 til 2019. 

LRV har blant annet tatt initiativ til å koble næringsaktører i regionen på jakt etter kompetanse med 

folk som ønsker å flytte (hjem) til regionen. Homesick-arrangementene finner sted i romjula på 

Lillehammer, men avholdes også i Oslo. 

 

 

Kreative og kulturbaserte næringer 
Mål: Lillehammer-regionen skal være en attraktiv lokasjon for nasjonale og internasjonale coproduk-

sjoner og ha en tydelig posisjon innen utvikling av film- og TV-produksjoner rettet mot barn og unge. 

Satsingsområder: 

• Videreutvikle dagens produksjonsmiljø – «Mer av alt». 

• Dramaproduksjon for barn og unge. 

• Film/TV og interaktive medier som grunnlag for innovasjon og ny næringsvirksomhet. 

• Beholde og videreutvikle sentrale kompetansemiljøer innen kulturbaserte og kreative 

næringer. 

• Litteratur som næringsgrunnlag. 

• Bærekraftig verdiskapning fra arrangementer. 
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Figur 5. Antall sysselsatte i kreative næringer 2017-2019. (Kilde SSB/08536) 

Antall arbeidsplasser innenfor kreative næringer i Lillehammer har økt gjennom hele perioden. I Øyer 

og Gausdal er bildet litt varierende, siden det er forholdsvis få slike arbeidsplasser i disse 

kommunene. 

Reiseliv og opplevelser 
Mål: Den overordnede ambisjonen for Snowball-satsingen er å øke den regionale verdiskapingen fra 

reiseliv og opplevelsesnæringen gjennom helhetlig, langsiktig og målrettet arbeid for å utvikle 

Lillehammer som Europas mest komplette region for opplevelser og vintersport. Videre skal 

Lillehammer-regionen være Norges mest attraktive og kompetente fritidsboligregion. 

Satsingsområder: 

• Øke den regionale verdiskapingen fra fritidsboligene. 

• Utmarksbasert reiseliv. 
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Figur 6. Antall kommersielle overnattingsdøgn. (Kilde Visit Lillehammer) 

Figuren viser en svak økning fra 2018 til 2019. Det framgår at sesongvariasjonen er store og at 

sommeren fortsatt dominerer når det gjelder kommersielle overnattinger. Tallene omfatter ikke 

Airbnb og tilsvarende, det er svært mulig at den økende populariteten dette har fått kan påvirke 

veksten i kommersielle gjestedøgn. 

 

 
Figur 7 Antall fritidsboliger i regionen. (Kilde SSB/05467) 

Antall fritidsboliger i Lillehammerregionen øker med rundt 300 enheter i året. Det er i Øyer 

hovedtyngden av veksten har kommet, veksten er minst i Lillehammer. 
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IKT/digitalisering 
Mål: Fra dagens nivå på 850 skal det være minst 2 000 arbeidsplasser innen IKT i Lillehammer-

regionen i 2024. 

Satsingsområder: 

• Styrke Cyberforsvaret som internasjonal kompetanseorganisasjon og regional arbeidsgiver, 

samt få flere private arbeidsplasser knyttet til Cyber. 

• Arbeide for å få flere private IKT-arbeidsplasser i regionen. 

• Skape organisk vekst i nyetablerte og eksisterende bedrifter. 

• Storskala datasenter. 

Målsetningen er satt basert på en kartlegging, og tallet 850 er ikke direkte hentet fra en offentlig 

statistikk. For å se om vi nærmer oss målet, er det valgt å se på endringen i to sentrale parametere: 

SSB sin statistikk for arbeidsplasser innen IKT og utviklingen i Cyberforsvaret. SSB sin statistikk viser 

en økning på nær 180 sysselsatte, mens det er en økning på omtrent 75 i Cyberforsvaret.  

Det er særlig økningen i Cyberforsvaret som henger litt etter forventningen. Basert på stortings-

vedtak, blant annet kommunisert fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen, var det forventet 

en økning på 650 arbeidsplasser på Jørstadmoen. Dette har så langt ikke slått til, men LRV jobber 

fortsatt mye med å få total økning så stor som mulig. Arbeidet gjøres i stor grad gjennom prosjektet 

Cyberland, samt noe gjennom regionens politikere. 

Veksten i privat IKT-næring har vært god, primært drevet av vekst i eksisterende bedrifter. Der har 

LRV vært en tilrettelegger for næringen. Regionen har ikke lykkes med å tiltrekke større nye IKT-

bedrifter til regionen. 

Arbeidet med et storskala datasenter har blitt lagt på is grunnet mangel på en egnet tomt. 

 

 
Figur 8. Antall arbeidsplasser innen IKT (Kilde: SSB/08536) 
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Bioøkonomi – industriell foredling 
Mål: Lillehammer-regionen skal ha en ledende nasjonal posisjon som innovativ industriell bio-

økonomiregion.   

Satsingsområder: 

• Legge til rette for at de eksisterende og fremtidige foredlingsbedriftene kan ha etablerings- 

og ekspansjonsmuligheter. 

• Stimulere til at bioøkonomiforedlingsindustrien i større grad bruker regionale 

underleverandører. 

Ambisjonen var: 

• Bidra til å skape en node i Lillehammer-regionen som skulle være en del av et nettverk i 
Innlandet med nasjonale og internasjonale ambisjoner. 

• Skape en årlig arena for bransjen som omfatter de volumbaserte biovirksomhetene i 
Lillehammer-regionen. 

• Legge til rette for at de volumbaserte biovirksomhetene i Lillehammer-regionen sikres areal 
til fremtidige ekspansjoner. 

Vurdering av resultater: 

• Node og nettverk: Grunnet strukturelle uenigheter mellom de tunge kompetansemiljøene i 
Hamar og Gjøvik, stoppet arbeidet med node helt opp. Sentrale volumbaserte biobedrifter 
og kompetansemiljøer innen treteknisk dannet Norwegian Wood Cluster på eget initiativ. 

• Årlig arena: Ikke prioritert fra bransjen selv 
• Sikring av næringsareal: Tilfaller ikke næringsplanen, men kommuneplanenes arealdeler. 

Arealer sikret til eksisterende virksomheter, men ikke lykkes i å sikre arealer til nye 
volumbaserte biovirksomheter. Landbruksarealer er per nå gitt forkjørsrett. 

Bioøkonomi – småskala foredling 
Mål: Det skal være minimum 20 produsenter/videreforedlere av lokalmat innen utgangen av 2020 og 

man skal ha etablert et godt utsalg for lokalmat (mathall) innen 2020. 

Satsingsområder: 

• Tilrettelegge for at en større del av regionens råvareproduksjon tilpasses lokalmatproduksjon 

og at denne skal generere verdiskaping gjennom videreforedling i regionen.  

• Bidra til at flere vil videreforedle lokale råvarer, enten fra egen gård eller i samarbeid med 

lokale bønder.  

• Bidra til at vi får etablert en eller flere gode salgskanaler for lokalmat. 

Det er etablert et nettverk i Øyer («Mat fra Øyerfjellet») med 6-7 produsenter. Nettverket har 

sommerbutikk i Øyer og lokale reiselivsbedrifter bruker produktene, men det har hittil vært vanskelig 

å få innpass i resten av regionen. Det er egen Reko-ring i Lillehammer. 

Framtidige forventninger – ny regional næringsplan 
Arbeidet med ny, regional næringsplan pågår per mars 2020 og forventes å ferdigstilles oktober 

2020. Arbeidet med planen er basert på et planprogram som er vedtatt av Interkommunalt politisk 

råd, og planprogrammet inneholder følgende formuleringer om bakgrunnen for planarbeidet: 
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Gjeldende næringsplan for Lillehammer-regionen ble første gang vedtatt høsten 2014, og den har siden 

blitt rullert to ganger, senest høsten 2018. 

Ved siste gangs rullering kom det flere innspill om at planen burde bygges opp på en annen måte, og 

særskilt ble det påpekt at planen hadde store mangler når det gjelder å bidra til at Lillehammer-

regionen ligger langt framme når det gjelder bærekraft og ta del i det grønne skiftet.  

Nylig kom det nye statlige, retningslinjer for planarbeidet som gir en sterk anbefaling om at planarbeid 

i kommunene konsentreres rundt FNs bærekraftsmål og hvordan kommunene kan bidra til å realisere 

disse.  

Etter valget høsten 2019 kom det inn mange nye politikere, både i Interkommunalt råd for 

Lillehammer-regionen og i næringsutviklingsutvalgene i kommunene. Det er vesentlig at de nye 

politikerne, men også de som blir sittende, får et sterkt eierforhold til strategisk næringsplan for 

Lillehammer-regionen. 

Samtidig opplever Lillehammer-regionen Vekst at planen på en del områder er utdatert sett opp mot 

situasjonsbildet i regionen. Noe av dette har blitt justert gjennom de to rulleringene, men likevel 

oppleves det fra administrativt hold at planen har mangler når det gjelder å løfte næringslivet mot 

fremtiden.  

I sum gjør utgjør disse fire argumentene grunnlaget for behovet for en ny næringsplan som bygges opp 

fra bunnen av. Regionrådet i Lillehammer-regionen sluttet seg til dette i september 2019. 

Formålet med planarbeidet er også definert av planprogrammet, og kan oppsummeres slik: 

• Svare opp næringslivets behov og forventninger 

• Beskrive status, utviklingstrekk og utfordringer 

• Beskrive hva regionen skal satse på og hva som er være fortrinn 

• Konkludere med mål, tiltak og virkemidler for perioden 2020-2030 

• Inneholde konkrete og målbare nøkkeltall som kobles mot planen 

Siden regionen er midt i planarbeidet er det litt tidlig å konkludere med fremtidig forventninger. 

Dette vil bli definert i planen. Foreløpig er følgende sagt om prioriteringer på et overordnet nivå: 

• Bidrag til bærekraft 

• Verdiskaping 

• Vekstpotensial 

• Bidrag til identitetsbygging 

Nye utfordringer  
Lillehammer-regionen opplever både befolknings- og sysselsettingsvekst, og er slik sett i en god 

posisjon i et Innlandet som i stor grad er preget av nedgang. Selv om det har vært positivt lenge, er 

det likevel en del utfordringer knyttet til store arbeidsplasser fremover. Særlig gjelder dette 

sykehuset, som ved en nedleggelse vil medføre et stort fall i sysselsettingen i regionen. Hvis en 

eventuell nedleggelse fører til at ansatte forlater regionen for å finne tryggere sysselsetting andre 

steder, kan det bli vanskelig å bygge opp tilstrekkelig kompetanse i en ny sykehusstruktur i Innlandet.  

Selv om det ikke er en ny utfordring, ser utfordringen knyttet til næringsareal ut til å stadfestes av 

nye arealplaner i regionen. Det har over noen ord vært stilt forventninger til at disse planene skulle 

løse opp i arealutfordringen, noe som ikke ser ut til å vær tilfellet. Slik sett er det nå en ny utfordring 

knyttet til at vi må erkjenne at vi har begrenset med næringsareal både i dag og fremover, og må 

knytte opp næringspolitikken til det premisset. 
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Gjennom de siste årene har næringslivet i stadig større grad pekt på kompetansemangel som en 

utfordring for å få til den veksten de ønsker. Dette er i og for seg ikke en ny problemstilling, men den 

oppleves kraftigere og kraftigere. Arbeid for å tette kompetansegapet, som kanskje særlig oppleves 

stort innen IKT og håndverkerbedrifter, er slik sett en utfordring som har blitt sterkere – selv om den 

ikke kan betegnes som ny. 

Bygg og anlegg har vært med å drive sysselsettingsveksten de senere årene, og dette kan ikke 

forventes at vedvarer etter at E6 er ferdig utbygget og vi muligens opplever en dempet vekst i 

hyttebyggingen. 

 

 


