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Lillehammer-regionen Vekst

• Felles regional plan for næringsutvikling fra 2014

• Samarbeid mellom Lillehammer og Gausdal fra 2015, 
deretter også med Øyer fra 2016, under navnet Lillehammer-
regionen Vekst (LRV)

• En interkommunal enhet med Lillehammer som 
vertskommune



Interkommunalt politisk råd

• Politisk organ som erstattet Regionrådet fra desember 
2019

• Hjemlet i kommuneloven kapittel 18

• Egen samarbeidsavtale mellom Lillehammer, Øyer, 
Gausdal og Innlandet fylkeskommune

• Regionkoordinator er administrativt underlagt LRV, 
men rapporterer faglig til Interkommunalt politisk råd 
og kommunedirektørgruppa

• Regionkoordinator innstiller til Interkommunalt 
politisk råd på vegne av kommunedirektørene



Formål – interkommunalt politisk råd

• Være et politisk samarbeidsorgan for samfunnsutvikling som kan 
bidra til å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som 
bor og har virksomhet i Lillehammer-regionen. 

• Styrke Lillehammer-regionens omdømme og være kommunenes 
felles redskap for bærekraftig regional vekst, gode livsvilkår, 
samordnet tjenesteyting og effektivisering. 

• Fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og andre 
myndigheter. 

• Legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen 
ved å etablere en felles forståelse for utfordringene og søke 
løsninger som utnytter regionens fortrinn. 

• Bidra til langsiktig og helhetlig planlegging for å bevare og 
videreutvikle regionens fortrinn. 

• Legge til rette for samhandling mellom næringsliv, 
universitet/FoU og offentlige myndigheter gjennom felles 
initiativer og prosjekter. 



Fellesnevnere LRV og Interkommunalt politisk råd

• Oppfølging av Strategisk næringsplan for Lillehammer-
regionen

• Viktige strategiske saker knyttet til regional utvikling



Interkommunalt politisk råd (IPR) og 
Lillehammer-regionen Vekst (LRV)

Interkommunalt politisk råd Lillehammer-regionen Vekst

Juridisk grunnlag Kommunelovens § 18 Interkommunalt 
politisk råd. Samarbeidsavtale ligger til 
grunn for arbeidet

Kommunelovens § 20 
Vertskommunesamarbeid med 
Lillehammer som vertskommune. 
Vertskommuneavtale ligger til grunn i 
arbeidet

Organets karakter Politisk organ som behandler saker av 
regional betydning, herunder premisser 
for oppfølging av strategisk næringsplan

Administrativ avdeling som følger opp 
strategisk næringsplan, og som også har 
ulike oppgaver for de tre kommunene 
direkte

Deltagende kommuner Øyer, Lillehammer, Gausdal og 
Innlandet fylkeskommune

Øyer, Lillehammer og Gausdal

Administrativ tilhørighet Enhet Næringsutvikling i Lillehammer 
kommune. Dette er ikke et premiss, 
men et valg som har blitt gjort

Enhet Næringsutvikling i Lillehammer 
kommune. 

Grunnlag for operativt arbeid Regional handlingsplan for Lillehammer-
regionen

Strategisk næringsplan for Lillehammer-
regionen og regional handlingsplan for 
Lillehammer-regionen



Mer om koblingen mellom IPR og LRV

• Det er et tettere forhold mellom Interkommunalt politisk råd og LRV, enn mellom 
rådet og andre interkommunale enheter

• Det er viktig å understreke at LRV som sådan ikke utgjør noe sekretariat for 
Interkommunalt politisk råd. 

• Som vist på forrige side er LRV og Interkommunalt politisk råd reguleres hver for 
seg av ulike avtaler, og rent formelt og styringsmessig er det ikke noe annet 
forhold mellom LRV og Interkommunalt politisk råd, enn det er mellom 
Interkommunalt politisk råd og andre administrative, interkommunale enheter i 
regionen. 

• Av praktiske grunner er stillingen som regionkoordinator administrativt underlagt 
LRV. Faglig rapporterer imidlertid regionkoordinator til kommunedirektørgruppa 
for Lillehammerregionen og Interkommunalt politisk råd. Det er 
regionkoordinator, og ikke LRV v/næringssjefen, som på vegne av 
kommunedirektørene innstiller til og legger fram saker for Interkommunalt 
politisk råd. 


