
Lillehammer Senterparti 
Peker på viktigheten av å prioritere økt sysselsetting og vekst i det private næringslivet, og at 
kommunene må forholde seg til overordnede planer for hele regionen. Videre at arbeid med nye 
næringer og arbeidsplasser ikke må tape eksisterende næringsliv av syne.  

Skriver at det ikke er mangelen på arealer som er utfordringen, men treghet i planlegging og 
regulering av tilgjengelige arealer. Viser samtidig til at en viss tilgang på klargjorte er arealer er viktig 
for å imøtekomme aktuelle næringsinteresser i både kommunen og regionen, og mener det er viktig 
at det finnes en oppdatert kartlegging og base av ledige arealer i eksisterende bygningsmasse. 
Ønsker at fremtidig utvikling av næringslivet sees i sammenheng med vedtatt kraftsatsing på en del 
av distriktene våre. Lister i innspillet opp flere aktuelle områder for næringsarealer, som de ønsker at 
skal anses som forslag til nye næringsarealer i kommuneplanens samfunnsdel. 

LO i Sør-Gudbrandsdal 
Stiller spørsmål med hva som er hensikten med strategisk næringsplan, og mener det virker som den 
tar minst et steg for langt i å bli strategisk. De mener det ville vært klokere å ha en tydelig regional 
plan, med tydelige prioriteringer, slik at man kan holde fast ved prioriteringer over tid. 

Minner om at landbruket en er betydelige næring i regionen, og peker på bedriftene som driver 
videreforedling. Antyder i den forbindelse av flere aktører glemmer dette, spesielt i forbindelse med 
debatten om tilgang på næringsarealer. 

Mener at næringsplanen mangler retning, mål og tiltak og mener det er feilgrep å satse på 
næringsnøytralitet. Helt konkret peker de på at en regional næringsplan må ha tydelige prioriteringer 
av næringer man vil satse på og løfte fram i regionen, og nevner reiseliv, handel, landbruk og 
næringsmiddelindustrien, skogbruk og treforedlingsindustrien samt IKT-næringer. 

Savner en drøfting av og tydelige mål og tiltak for hvordan man skal utnytte investeringer i ny E6, og 
savner en plan for hvordan man jobber med å behold de statlige arbeidsplassene som er i regionen i 
dag og trekker til seg nye. 

Skriver at å ta i bruk dyrka mark til næringsarealer må være siste utvei, og mener at kommunene i 
regionen bør jobbe bedre sammen for å framskaffe arealer. Mener at en forutsetning for å finne nye 
arealer er at man er enige om hvilke virksomheter man vil tiltrekke seg. 

Lillehammer Sentrum Drift AS 
Mener utkastet er vagt i forhold til hva vi vil og hvordan vi skal komme dit, og ambisjonsnivået er for 
lavt. Virkemidler omtales mer enn målsetninger. 

Oppfatter at fokuset på bærekraft og digitale forretningsmodeller er selvsagt og noe som må følges 
opp i enhver sammenheng. Er videre overrasket over det voldsomme fokuset på klynger, og mener at 
en kan komme like langt ved å få fram bedriftsnettverk. 

Er overrasket over at det å tiltrekke seg nye næringsaktører ikke står i fokus, og at Lillehammer-
regionens fortrinn og særpreg ikke blir forankret i selve planen. Mener det viktigste ved denne typen 
planer er å sette konkrete mål for hvordan en skal trekke til seg ny virksomhet, og mener den 
utkastet til plan er for rund i kantene og for generell. 

Foreslår 8 sentrale delmål/utviklingspunkter inn i planen. Disse er attraktive næringsarealer, god 
infrastruktur for næringslivet, knutepunktutvikling, skape attraktivitet, forsterke næringer som er 
sterke og som viser ambisjoner, forbedre satsingen på nye næringer, synliggjøre 
verdiskapingsperspektivet i all offentlig saksbehandling og opptre som profesjonelt vertskap. 



Ønsker en forenkling av språket i planen slik at det skal kunne leses av næringsaktørene. Peker på at 
et tungt akademikerspråk skremmer aktører fra å satse. 

Ønsker videre to konkrete overordnede målsetninger, og det er hvordan vi skal tiltrekke oss ny 
næringsvirksomhet og hvordan vi skal holde på de virksomheter vi allerede har. Under disse kan det 
settes delmål. Mener det er feil fokus å snakke om virkemidler og ikke bransjer.  

Foreslår en tydeliggjøring av handelens viktighet i planen, og peker særlig på viktigheten av 
kommunenes vertskapsrolle, bedre synliggjøring av handelstilbudet overfor hyttefolket og andre 
turister og opprettholde og styrke aktivitets- og opplevelsestilbudet i Lillehammer Sentrum. 

Peker videre på at det er uklart hvem som har ansvaret for sentrumsutvikling i Lillehammer. Og 
ønsker seg i den forbindelse en felles samarbeidsplattform og en tydelige rollefordeling. 

Uttrykker seg kritisk til måten planen er jobbet fram på, og mener de er involvert for sent. Videre 
peker de på utfordringen med at kommuneplanens samfunnsdel ikke er vedtatt før næringsplanen.  

Mener det viktigste målet må være flere arbeidsplasser og flere innbyggere gjennom å tiltrekke seg 
nye virksomheter og ta vare på de eksisterende. Et delmål må være å øke attraktiviteten i regionen 
ved for vår del å styrke varehandelen. Attraktiv byutvikling bør inngå i strategier for å holde veksten i 
befolkning og arbeidsplasser oppe. Videre bør planen synliggjøre hvordan handel, sammen med 
kultur- og opplevelsesbedrifter, er en viktig del av reiselivsdestinasjonen Lillehammer. 

Foreslår avslutningsvis at planutkastet bør trekkes tilbake og bearbeides, og deretter legges fram 
igjen når kommuneplanens samfunnsdel i Lillehammer er vedtatt. 

Øyer Næringsråd 
Viser til at det grønne skiftet er et viktig tema i Øyer Næringsråd, og peker på behovet for konkrete, 
felles framdriftsplaner. Vil fremover gjerne drøfte disse temaene, og trekker frem eksempler på 
relevante løsninger. 

Peker på at vi må få på plass et likeverdig samarbeid mellom enkeltpersoner, mellom bedrifter og 
mellom parter i offentlige sektorer, på tvers av lokale og politiske særinteresser, kort sagt: bygge 
på de som tør og er villige til å tenke nytt og felles – så får vi flere med etter hvert. Får vi dette på 
plass vil det gi et stort konkurransefortrinn for regionen, ifølge innspillet. 

Viser til at det finnes to motpoler, der den ene er for og den andre er i mot vekst. Peker på at en 
måte å få disse til å møtes er å snakke om sunn vekst. Beskriver sunn vekst som en balansert 
rettferdig oppbygning av en bred kapitalformue, bestående av produktiv kapital, sosial kapital og 
naturlig kapital. Ved å spille på denne typen verdiskaping og bli den grønneste 
kommunen/regionen i Norge kan vi tiltrekke flere kunder/kundegrupper samt nye firmaer av 
den typen vi ønsker. I tillegg til turistene! Kommunen/regionen vil oppfattes som inspirerende 
gjennom at vi søker nye konstruktive, felles løsninger. 
 
Det vises til at ved å investere i klimavennlig teknologi, kan både kommunen/regionen og 
bedriftene spare mye penger på energi i årene framover. Og denne utbyggingen kan kombineres 
med å skaffe nye arbeidsplasser lokalt, en type arbeidsplasser som vil gi ungdommen større 
muligheter for å se en bærekraftig fremtid lokalt. 
 
Viser til Hornsjø Fjellhotell som et eksempel der mye har vært gjort for å få til den sunne 
veksten, og der planene også fremover er store. 
 



Peker i sitt innspill på fire steg videre 
1. Kommunalt/interkommunalt og næringsmessig samarbeids- og fremdriftsplan, herunder 

nedsette et regionalt hjelpekorps 
2. Innføre geotermisk energikrav for alle offentlige og større private bygg 
3. Skaffe penger 
4. Årshjul basert på sesongbaserte prosjekter 

 

Lillehammer Industriforening 
Mener at kommunen bør ha en klar næringsstrategi om underbygger næringsaktivitetene i 
kommunen, og peker på at kommunen må være en tilrettelegger for næringslivet. Det er positivt 
med nye etableringer, men det må være et fokus på tilrettelegging for eksisterende, verdiskapende 
næringsliv.  

Peker særlig på følgende som viktige for tilretteleggerrollen: tilrettelegge for samarbeid i 
næringslivet, selge inn kommunen med dens fordeler – være gode ambassadører for 
vertskommunen Lillehammer, stille opp for næringslivet når det er behov og være en partner for 
samarbeid og søke støtte til gode prosjekter innen eksempelvis bærekraft og sirkulærøkonomi. 

Peker videre på viktigheten av å ha næringsarealer slik at kommunen kan tilby arealer til 
eksisterende og ny virksomhet. Er opptatt av at omregulering fra næring til boligformål skaper enda 
større behov for nye næringsarealer og bør unngås, og lanserer i den forbindelse begrepet 
næringsarealvern. 

Innenfor temaet næringsarealer peker de på at del områder kan fortettes, og dette kan dekke behov 
til noen aktører. Men det må også tilrettelegges for plasskrevende, verdiskapende og 
transportintensiv næring, og disse må fortrinnsvis lokaliseres nær E6. Peker i den forbindelse på 
framlagte planer for grunneierne i Hovemoen i forbindelse med ny E6. 

Foreslår at større området langs Lågen og Gausa som i dag er flomutsatte, utnyttes til 
næringsarealer. Dette må sees i sammenheng med overskuddsmasse fra E6-utbyggingen. Nevner 
som positivt at Ensby og Vingrom vurderes for fremtidige næringsplan. 

Beskriver helt konkret viktigheten av bedret veiforbindelse i Mesnadalen før Lurhaugen og 
Mesnadalen kan utvikles, at de støtter forlengelse av Industrigata, at kompetansen om jordflytting 
bør økes, at det må jobbes for god infrastruktur til eksisterende og nye næringsaktører og fremføring 
av IC-prosjektet. 

Fabrikken AS 
Støtter grepet om å ikke fokusere på enkeltbransjer, men på tverrgående tema og samarbeid. Mener 
videre det er et riktig grep å lansere visjoner framfor ambisjoner, og er særlig positive til 
virkemidlene knyttet til bærekraftige og digitale forretningsmodeller, utvikling av klynger og 
historiefortelling. Peker generelt på at de er enige i de overordnede linjene.  

Har ellers noen innspill til konkretiseringen av tiltak: 

 Småbedriftenes rolle er viktig og må anerkjennes 
 Vi må ruste oss for at forholdet mellom arbeids- og bosted er i endring 
 Fabrikken bør ha en plass i det helhetlige næringsutviklingsarbeidet 



Utvalg for klima, miljø og samfunn 
Politisk utvalg for klima, miljø og samfunn i Lillehammer kommune, har avgitt en 
høringsuttalelse med følgende punkter:  

 Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling (UKMS) mener planen bør eksplisitt 
prioritere økt sysselsetting innenfor privat næringsliv.  

 UKMS mener strategien på overordna nivå skal forholde seg tydeligere til konkrete 
regionale planer og utviklingsprosjekter.  

 UKMS savner aktiv arealstrategi, både for nye arealer og for hvordan eksisterende skal 
utnyttes og utvikles.  

 UKMS mener Lillehammer-Region vekst skal prioritere alt næringsliv jamfør 
kommunedelplanens samfunnsdel 20xx-20xx.  

 Utvalget ønsker en gjennomgang av avtalen(e) mellom Lillehammer som vertskommune 
og deltakende kommuner.  

 Lillehammer-Region Vekst bes orientere jevnt og rullerende i Utvalg for Oppvekst, 
Utdanning og Kultur, Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling, Utvalg for Helse og 
Velferd og Planutvalget. Med evaluering etter to orienteringer. Arbeidet evalueres av 
Sektor for by- og samfunnsutvikling 

Lillehammer Næringsforening 
Mener planen blir for vag og lite konkret, og etterlyser det konkrete innholdet av hvordan 
kommunen ser for seg å jobbe «proaktivt» og «smart». På den positive siden er planen kort og enkel 
å orientere seg i, på den negative siden mener foreningen at Lillehammer-regionens fortrinn og 
særpreg blir ikke forankret i denne planen og at den mangler klare mål og virkemidlene vi skal ta i 
bruk for å oppnå disse. 

Ber om at målsetningene blir mer konkrete, ved at det eksempelvis settes måltall for 
arbeidsplassvekst. 

Peker på at det i dag selvsagt at man bør tenke bærekraft, og mener det er uklart hva kommunen 
mener med bærekraft. Peker på at bærekraft ikke er det samme som klima, og mener at bærekraft er 
en forutsetning for å drive virksomhet i dag. Å løfte bærekraft fram som driver blir fort gårsdagens 
nytt. 

Foreslår videre et nytt punkt 8 under grunnleggende aktiviteter, som foreslås å være «Vi trenger et 
vertskap som ser næringslivets behov, bistår med å legge til rette og sørger for et profesjonelt 
mottaksapparat for virksomheter som ønsker å etablere seg her.» Ønsker også at Lillehammer 
Næringsforenings møteplasser blir fremhevet som relevante og uavhengige møtepunkter mellom 
kommunens administrasjon, politikere og lokalt næringsliv. 

Som flere andre, peker de på viktigheten av at det jobbes kontinuerlig med å finne gode løsninger på 
næringsarealsituasjonen. Flytting av matjord pekes på som en mulighet som kan benyttes. 
Næringsforeningen savnet at kommunen går i bresjen for utvikling av knutepunkt rundt stasjonen. 

Foreslår 10 målsetninger som bør gjenspeiles i den strategiske næringsplanen eller tiltaksdelen.: 

 Mål 1: Øke antall private arbeidsplasser – det er disse som er nøkkelen til velferden vår 
 Mål 2: Opptre som profesjonelt vertskap mht saksbehandlingstid, tilgjengelighet og løsninger 
 Mål 3: Ha attraktive næringsarealer –legge til rette for hjelp for dem som har potensielle 

områder 
 Mål 4: Være planlegger og initiere knutepunktutvikling rundt stasjonen, samt avsette areal til 

fremtidig intercitysatsing. 



 Mål 5: Lillehammer kommune må være en pådriver for et regionalt parkeringsanlegg i fjell 
under Lillehammer sentrum.  

 Mål 6: Maksimal fremkommelighet i bystrøk og til/fra E6 – dårlig tilgjengelighet gir dårlige 
kår 

 Mål 7: Forsterke næringer som er allerede er sterke i regionen  
 Mål 8: Forbedre satsingen på nye næringer; definere hvilke og målsette disse. 
 Mål 9: Synliggjøre verdiskapingsperspektivet i all offentlig saksbehandling 
 Mål 10: Øke antall bofaste/tilflyttere for sikrere skatteinngang. 

Espen Østvold Rølla / partiet Sentrum 
Høringsinnspillet består av følgende punkter: 

 Man skal føle seg velkommen, så kommunikasjon og handlinger må virke inviterende på 
næringsliv, etablerere og tilflyttere.  

 Være en region hvor man heier på hverandre. Skape en ja-region.  
 Strukturert samarbeide med og sikre involvering fra studentmiljøet. 
 Øke satsning på regionens IT-sektor, synliggjøre regionens spennende muligheter her, en 

sektor som har en betydelig større vekst enn landsgjennomsnittet. Dette er ekstra viktig med 
begrenset næringsareal, fordi IT-sektoren er arealeffektiv.  

 Erkjenne at kommuneorganisasjonens bidrag til å realisere utvikling av næringslivet er viktig.  
 Å stadig gjenta at næringsutvikling ikke er lovpålagt oppgave for en kommune bidrar ikke til 

dette, men er passivt og sprer ikke rette holdninger. 
 Tilrettelegge for flere mennesker i arbeid, ikke minst de som ikke har mulighet til å yte 100%, 

men kanskje 30, 50 eller 70. 
 Tilrettelegge for og fokusere på grønne næringer. Både av miljøhensyn, men også fordi det er 

det markedet etterspør i fremtiden. 
 Bruke kommunens eierskap til å påvirke til fokus på bærekraftsmål og digitalisering. 

 

Gausdal næringsforum 
Er grunnleggende uenige i at vi har organisert næringsutviklingsarbeidet regionalt, og at 
næringsansvarlig i Gausdal om en følge av det ikke har faste arbeidsdager i Gausdal.  

Ønsker at mindre og mellomstore bedrifter innenfor handel, service, entreprenører, 
maskinentreprenører, installasjon, turisme, eiendomsutvikling og transport blir et 
hovedsatsningsområde. Videre alle små og store en- og flermannsbedrifter innenfor 
primærnæringene jordbruk og skogbruk samt tilhørende servicevirksomheter jobbes ekstra med. 

Peker på at det er viktig at det til enhver tid er tilgjengelig ferdig regulerte tomter for 
industri, transport, entreprenører og service i kommunen. Ønsker samtidig å begrense 
arealene som er tilgjengelig for varehandel og service i tettstedene, for på den måte å skape 
kompakte sentra. 
 
Viser til at primærnæringene er viktig, og peker på muligheter og utfordringer for skogbruk 
og landbruk. Peker særlig på at konsesjonsreglene er utfordrende, og mener konkret at 
kravet til boplikt utfordres og må ikke bli overlatt til en tilfeldig saksbehandling så lenge 
driftsenheten styrkes og mulighetene for langsiktig lønnsom drift forsterkes. 
 
Mener det er muligheter innen entreprenørbransjen ved å styrke samarbeidet mellom bygdas 
bedrifter og derigjennom styrke hver enkelt bedrifts muligheter. Videre foreslås det fornyet og 



forsterket samarbeid mellom GK og eiendomsutviklere for å legge forholdene til rette for langsiktig 
arbeid innenfor bolig- og fritidsbebyggelsesutvikling. 
 
Peker på muligheter innenfor transportbransjen, og foreslår to konkrete tiltak særlig rettet mot 
småbedriftene: 

 Infokanal om offentlig støtte og tilskuddsmuligheter. 
 Møteplasser i samarbeid mellom GNF og LRV 

 
 
 


