
Gausdal 

Ytre rammebetingelser  

Trenger ikke ligge det i regional næringsplan som nå. Støtter vurderingen som er gjort 

av det temaet. Men: Fiberutbyggingen må ligge som en del av planen. Det har mye å 

bety for alle innbyggere, og for nye og etablerte næringssatsinger.   

 

Grunder og vekstservice:  

Kjenner ikke folk – potensielle grundere - til næringslivets (eksempel reiselivets) 

behov? Mer spisset arbeid støttes. For å synliggjøre og kommunisere der en kan.  

Kan informasjon på nettet bedres? For eksempel med førstehjelp for grundere? 

 

Næringsareal:  

Dette er en usedvanlig viktig diskusjon. Det kan ligge potensiale i å se på dette med 

arealplanlegging mellom kommunene. Eller se på arealer på en annen måte, - for 

eksempel landbruksareal? Andre i formannskapet ønsker ikke å se på landbruksarealet.  

 

Regionprofilering: Ingen innspill per nå.  

Kulturnæringer: Ingen innspill per nå. 

Reiseliv og opplevelser: Viktig for regionen. Også tung satsing på fritidsbolig må 

videreføres. Her er det også potensiale for flere næringsetableringer.  

Idrettsbasert næringsliv: Støtter innretningen der en demper/kutter denne satsingen.  

IKT: Støtter innspillene i presentasjonen.  

Bio-økonomi: Støtter innspillene i presentasjonen. Det må være et potensial i tre- og 

treforedling.  

Håndverksmat: Støtter innspillene i presentasjonen.  

Varehandel: Støtter innspillene i presentasjonen. Trenger ikke et eget kap. i 

næringsplan.  
 
Lillehammer 

Generelt 
Kunnskapsmiljøer tiltrekker seg næring 

IKT næringer vokser opp i innlandet 

Bidra til å gjøre næringen konkurransedyktig 

Digitalisering dreier seg om å ta i bruk IKT, overlevelsesmekanisme for bedrifter 

Bærekraftig utvikling også viktig for næringsutviklingsarbeidet 

 

Ytre rammebetingelser; samferdselsspørsmål forankres i reg næringsplan: 

Satse på Infrastruktur ikke samferdsel. Det har gått tregt på jernbane, men raskt på vei. 

Ønsker at infrastruktur jobbes med i reg næringsplan, men parallelt også i andre fora 

 

Grunder- og vekstservice: 

Positiv innstilling til spissing mot bransjer, men viktig at alle føler seg velkomne og blir 

ivaretatt. Når det gjelder satsingen på gründere innen reiseliv er det viktig med satsning på 

bestemte reiselivskonsepter, ikke massiv turisme, kontrollert og bærekraftig utvikling der 

hvor vi er best. 

Næringsareal: 

Sats på arbeidsintensiv virksomhet sørg for tett dialog med aktørene.  



 Jordvernet må stå sterkt, hva slags næringer bør vi satse på i forhold til hvilke 

næringseiendommer som eksisterer 

Ikke legge vekk ambisjonen om å få nedfelt en felles plan for de tre kommunene. 

 

 

Regionprofilering: 

Informasjonssikkerhet, her må posisjonene forsterkes 

 

Kulturnæringer, med særlig fokus på film: 

Audiovisuelle næringer må samarbeide på tvers. Ta vare på de som skaper kultur som 

utvikles som næring.  Bør satse på film, filmmusikk, kultur i naturen bidrar til andre næringer, 

f.eks reiseliv 

Direkte link mellom kultur, film og idrett. Eksportere flere opplevelser, hvilke markeder bør 

det satses på. Kommunene må gjøre hverandre bedre, større samhandling, 

internasjonalisering. 

 

Reiseliv og opplevelser: 

Hvor ligger det største potensialet for reiselivsutvikling 

 

Idrettsbasert næringsliv: 

Utstyrsleverandører og andre innenfor denne bransjen, satser sammen mot store markeder 

(Kina), med god støtte fra det offentlig. Det offentlige må fortsatt være døråpner. 

Idrettsbasert næringsliv må fortsatt være en del av planen. 

 

IKT/digitalisering: 

Cyberforsvaret; satse på og jobbe målbevisst helt essensielt. Potensiale for 

samarbeidsarenaer, Bygge opp solid nettverk for oppbygging av IKT i området. Ikke statisk 

tilnærming, konstruktiv dialog med Cyberforsvaret, bruk kunnskapen i miljøet. Se IKT i 

sammenheng med filmregionen, lagre og transportere levende bilder. Når det gjelder 

datasenter, var det enighet om at kryptovaluta ikke er aktuelt, men at regionen generelt bør 

melde seg på i kampen om datalagringssenter, gitt at vi har arealer til det 

Bioøkonomisk storskala: 

Legge trykk på industrien, synliggjøre satsing på området, viktig å ta med i planverket, å ta ut 

gir dårlige signaler til våre nabokommuner  

 

Håndverksmat: 

Ingen kommentarer 

Varehandel: 
Ingen kommentarer 

 
Øyer 

I Øyer hadde diskusjonen en litt annen retning enn i de to andre kommunene, og det ble i liten 

grad diskutert konkrete innspill til justeringer av planen. 


