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Vedlegg: 

Hei.

Viser til rullering av Regional Næringsplan. Lillehammer Næringsforening hadde denne oppe på vårt styremøte 4
november. Vi ønsker å komme med en tilbakemelding på noen utvalgte kulepunkter.

1. Hyperskala datasenter

a. Kryptovaluta er ikke veien å gå

b. Viktig å få en av de store aktørene

c. Vesentlig å få satt dette på sakskartet, siden det krever tungt arbeid med økt krafttilgang

d. Nødvendig å tenke sammen i Innlandet for å få dette på plass, få noe inn i ledige trekkrør

e. Avveining mot mangelen på arealer

2. Digitalisering av næringslivet

a. Ingen næringer kommer seg unna

b. Hvilke muligheter gir digitaliseringen for min bedrift?

c. Må starte i utdanningen

d. Går på tvers av alle studieretninger og samfunnsområder

e. LNF ønsker å være bindeledd til næringslivet sammen med bl a HINN

3. Støtteordninger for næringslivet – hvordan bli bedre på å utnytte dem?

a. Kunnskap og kjennskap til ordninger må økes

b. Det må etableres et proaktivt arbeid mellom  bransjer og de miljøer som forvalter midler til
kompetansehevning og FoU.

4. Samferdsel – tospors jernbane

a. Det er under etablering en gruppe som ønsker å ta opp igjen arbeidet med 2 spor og sette det på
dagsorden

b. For segmentert aktivitet tidligere, nå søkes samordning mellom de offentlige og privat sektor og det
søkes allianser både lokalt og regionalt.

c. Her er LNF en av initiativ tagerne.

5. Vil nye arealplaner i de tre kommunene tilrettelegge for store, sammenhengende næringsarealer? Eller skal
arealintensiv virksomhet fra planen kuttes?

a. Det må komme klarere fram hva og hvilke næringsvirksomhet regionen ønsker og hvor det ønskes  å
tilby arealer til disse aktører. Dette gjelder både vekst av eksisterende aktører og nyetableringer

6. Regionen er svak på myndighetspåvirkning. Kan LNF spille en rolle, og kan det varsles i dette arbeidet?

a. Kontinuerlig samarbeid ønskes mellom kommunene og LNF(Næringsforeningene)  både i planverk og
ikke minst oppfølging og effektuering av vedtatte planer.

b. Det må skapes arenaer for et slikt samarbeid, det vil gi resultater.

7. Varehandel er en svært viktig bransje for regionen, men det er vanskelig å jobbe med regionovergripende så
lenge vi ikke utarbeider felles arealplaner. Bør dette tas ut av planen, og så får heller kommunale planer ivareta
sentrumsutvikling i Lillehammer?



8. Filmhus med studio

a. Et regionalt og nasjonalt behov, grip sjansen sammen med det kompetansemiljø som er i regionen.

 

Dette er bare noen kulepunkter vi ønsker å peke på. Det vil kunne utdypes gjennom et enda tettere samarbeid i
fremtiden. Samarbeidet bør forankres i kommunenes næringsselskap(er) og næringsforeningene.
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