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REGIONAL NÆRINGSPLAN 2018 - 2028: RULLERING  
Vedlegg: 
1. Forslag til Regional Næringsplan 2018-2028 
2. Innspill fra Gausdal Næringsforum 
3. Innspill fra Øyer Næringsråd 
4. Innspill fra Lillehammer Næringsforening 
5. Oppsummering av diskusjonssakene i formannskapene 
6. Måloppnåelsesrapport 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 K-sak 72/14, møte 25.09.2014: Regional næringsplan og organisering av 

næringsutviklingsarbeidet 
 K-sak 90/16, møte 27.10.2016: Regional næringsplan – rullering 2016 
 
Sammendrag: 
Rullering av regional næringsplan skal gjøres høsten 2018, for ny planperiode 2018-2028. 
Saksfremlegget oppsummerer de viktigste endringene. Regionrådet innstilte i sak 17/18 i 
møte 26.10.2018, på at forslaget til regional næringsplan behandles videre i de kommunale, 
politiske organene. Rådmannen følger med denne saken opp regionrådets vedtak.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn/fakta 
25. september 2014 ble gjeldende Regional Næringsplan vedtatt i de tre kommunestyrene. I 
den vedtatte planen står følgende om formål og avgrensning: 
  
 Planen skal løfte fram områder innen næringsutvikling der kommunene, FoU og 

næringslivet i regionen har felles interesser og der man kan oppnå mer i fellesskap enn 
hver for seg.  

 Planen skal ikke dekke rene kommunespesifikke temaer.  
 Planen skal ha status som en regional temaplan (ikke en tradisjonell plan etter plan- og 

bygningsloven).  
 Planen skal sikre samordning, tydelighet og forutsigbarhet.  
 Planen utarbeides for en 10-årsperiode, med en handlingsdel med konkrete innspill til 

hva de offentlige aktørene, næringslivet og FoU-miljøene enkeltvis og i fellesskap bør ta 
tak i for å løfte næringsutviklingen innenfor de strategiske samarbeidsområdene. 
Tiltakene vil kunne ha ulik tidshorisont og omfang. Planens handlingsdel skal derfor 
rulleres hvert annet år, mens måloppnåelse skal rapporteres offentlig årlig.  

 
Høsten 2016 ble planen rullert for første gang, K-sak 90/16, møte 27.10.2016. 
 
I regionrådsmøtet 7. september 2018 ble det bestemt at følgende prinsipp skal legges til 
grunn for rulleringen:  



 Det legges opp til en ytterligere spissing 
 Områder der vi oppnår liten effekt tas ut – vi prioriterer sterkere 
 Justert plan skal være enda tydeligere på hva som er regionens satsingsområder. 
 
Det ble videre bestemt at følgende prosess skulle legges til grunn: 
 Planen skal innom alle tre formannskapene før behandling i regionrådet 
 De tre næringsrådene brukes som høringsinstanser og øvrige innspill kanaliseres 

gjennom næringsrådene 
 Det legges fram en sak for regionrådet 26. oktober, som legger opp til en innstilling til de 

kommunale, politiske organer 
 Deretter behandles planen i formannskapene og kommunestyrene.  
 
Alle de tre næringsrådene i regionen har behandlet en sak om rullering av regional 
næringsplan, og deres innspill ligger vedlagt denne saken. I tillegg har alle de tre 
formannskapene hatt oppe en diskusjonssak som baserte seg på de fleste 
endringsforslagene som ligger til grunn for rulleringen. 
 
På generelt grunnlag er det en positiv utvikling i næringslivet i regionen, se vedlagte 
måloppnåelsesrapport for mer informasjon. 
 
Vurdering: 
Rulleringen av næringsplanen høsten 2018 skal bidra til en spissing av planen, områder der 
det oppnås liten effekt skal tas ut og planen skal være tydeligere på regionens 
satsingsområder. Med dette som utgangspunkt er det viktig å være tydelig på at det ikke er 
slik at et område ikke er viktig, selv om det ikke er omtalt som et satsingsområde i planen. 
På generelt grunnlag kan årsakene til at et område helt eller delvis foreslås tatt ut være 
flere: 
 
 Ressursinnsatsen som legges ned i et område anses å ha liten effekt på sysselsetting og 

verdiskaping 
 Det har skjedd endringer i forutsetningene for at området ligger i regional næringsplan 
 Sentrale satsingsområder er allerede gjennomført, enten direkte gjennom Lillehammer-

regionen Vekst eller indirekte ved at næringsaktørene selv eller andre har gjort det. 
 
Overordnede justeringer 

I regional næringsplan 2016-2026 var det oppført 10 temaområder som var prioriterte 
satsingsområder for næringsutviklingsarbeidet. Disse områdene er delvis bransjeorienterte 
satsingsområder og delvis tverrgående. Med de forslagene som er redegjort for under, 
oppsummerer følgende figur hvordan de ulike temaområdene henger sammen: 
 



 
 
Temaområde ytre rammebetingelser for næringsutvikling 

Gjeldende versjon av næringsplanen kan oppsummert sies å ha to satsingsområder innenfor 
dette temaet, det er arbeid med store samferdsel-spørsmål og økt satsing på FoU i 
næringslivet. 
 
Det foreslås at det tydeliggjøres at arbeidet med samferdsel-spørsmål ikke har sin viktigste 
forankring i regional næringsplan, men at arbeidet med regional næringsplan skal 
understøtte andre aktiviteter som gjøres på dette området. Videre byttes konkretisering av 
samferdsel ut med infrastruktur, for også å få med bredbåndsutbygging som tematikk. 
Satsingen på økt FoU i næringslivet videreføres. 
 
Gründer- og vekstservice 

Området foreslås i all hovedsak videreført  som i dag, med unntak av at det legges inn noen 
nye satsingsområder: 
 En spisset satsing på gründerskap innen bransjene reiseliv og IKT/digitalisering. Dette 

innebærer økt satsing på disse, ikke mindre satsing på andre gründere 
 Et konkret arbeid med å få større andel regionale leverandører, i første omgang innen 

industriell bioøkonomi og til offentlig sektor. 
 
Næringsareal 

Lillehammer-regionen Vekst arbeider i dag regionalt i sin tilnærming når aktører etterspør 
næringsareal. Vi har derimot ikke kommet dit at det er utstrakt samarbeid på tvers av 
planavdelingene i regionen når det gjelder utarbeidelse av arealplaner, herunder det som 
omhandler næringsarealer. Basert på at alle kommunene nå er i ferd med å ferdigstille sine 
reviderte arealplaner, uten at næringsarealer blir sett i sammenheng, foreslås det at 
satsingen på en felles næringsarealstrategi tas ut inntil videre og vurderes igjen når det 
nærmer seg ny revisjon av arealplaner. 
 



Videre foreslås det at arbeidet med å få på plass en oversikt over alt tilgjengelig areal i en 
form for database tas ut, siden dette anses som svært komplisert å vedlikeholde. Databasen 
erstattes av at vi skal bli enda bedre på tett dialog med aktørene, for å ha 
førstehåndskunnskap om reell tilgjengelighet til arealene. 
 
Et sentralt satsingsområde i gjeldende plan har vært: «Sørge for å ha tilstrekkelig areal 
tilgjengelig for ulike sektorer i alle deler av plan- og utviklingsprosessen». Dette har vist seg 
vanskelig å etterleve de siste årene, siden vi reelt sett har slitt med å finne arealer til en del 
typer virksomhet. Med den næringsarealsituasjonen regionen ser ut til å få også fremover, 
er det grunn til å tro at dette fortsatt kommer til å være utfordrende å etterleve, spesielt 
gjelder dette bynære strøk. Det gjøres derfor en liten justering på dette satsingsområdet 
som begrenser det til utvalgte sektorer og det baseres på den faktiske tilgjengeligheten. 
 
Regionprofilering 

I inneværende planperiode har det utviklet seg en stadig klarere erkjennelse av at 
Lillehammerregionen fremstår med en utydelig profil utad, og at dette har en klar 
sammenheng med at logoen vi bruker er tilnærmet lik både Visit Lillehammer AS og 
Lillehammer Sentrum Drift AS. Basert på dette er det i planperioden ønskelig å få på plass en 
ny visuell profil for Lillehammerregionen, herunder utvikle en ny nettside som i større grad 
underbygger posisjoneringsmålene for de ulike temaområdene i planen. 
 
Et arbeid med visuell profil må kobles mot kommunikasjonsarbeidet totalt sett, herunder 
hvilke sentrale budskap vi skal bruke i vår eksternkommunikasjon. Spesielt er dette viktig 
når det i den kommende perioden foreslås at eksternkommunikasjonsarbeidet vris fra å 
prioritere tilflyttere til å prioritere bedriftsledere og andre som vi ønsker skal etablere en 
bedrift eller avdeling i Lillehammerregionen. Da trenger vi et tydelig og spisset budskap. 
 
Kreative og kulturbaserte næringer 

Gjeldende plan handler på dette området i stor grad om film, og har slik sett understøttet en 
langsiktig satsing på film i regionen. I etterkant av at gjeldende plan ble vedtatt, har 
næringsutviklingsarbeidet i regionen blitt tilført en ekstra ressurs som skal prioritere dette 
feltet, det er av den grunn både mulig og nødvendig med en bredere satsing på dette feltet. 
 
Arrangementsstrategien legges fram for Regionrådet i desember-møtet, denne strategien 
vil legge en del nye føringer på hvordan regionen skal arbeide med arrangement. Det 
foreslås derfor et nytt satsingsområde som handler om implementering av 
arrangementsstrategien. 
 
Statusen som Unesco City of Literature gir muligheter for Lillehammer-regionen som må 
utnyttes. Sammen med dikterhjemmene, Litteraturfestivalen og Nansenskolen har regionen 
nå både en nasjonal og en internasjonal posisjon innen litteraturfeltet. I dette ligger det 
muligheter for reiselivet, og det ligger muligheter for å utvikle næringsvirksomhet knyttet til 
storytelling. 
 
Regionen har i dag et sterkt nasjonalt kompetansemiljø innen kulturnæringsfeltet i 
Kunnskapsverket. Kunnskapsverket er tatt ut av statsbudsjettet når inneværende 



støtteperiode går ut midtveis i 2019, det skaper naturlig nok utfordringer med å 
opprettholde kompetansemiljøet. Et arbeid for å få på plass en bærekraftig 
finansieringsmodell for Kunnskapsverket eller et tilsvarende kompetansemiljø, er viktig.  
 
Reiseliv og opplevelser 

En sentral del av utviklingsarbeidet innenfor dette området ligger i Snowball-prosjektene. En 
ny Snowball-strategi er under utarbeiding, de strategiske satsingsområdene derfra er ikke 
klare. I regional næringsplan foreslås det derfor at det forutsettes at Snowball-prosjektene 
legges til grunn for satsingsområdene innen reiseliv og opplevelser. 
 
I tillegg har gjeldende plan hatt noen satsingsområder som ikke er direkte koblet til 
Snowball. Satsingsområdet «Øke den regionale verdiskapingen av fritidsboligsektoren» 
videreføres, mens utmarksbasert reiseliv foreslås tatt som satsingsområde. Utmarksbasert 
reiseliv videreføres som en del av arbeidet med å løfte fram flere reiselivsgründere i 
regionen. 
 
Idrettsbasert næringsliv 

Dette dreier seg om alle former for næringsliv som baserer seg på idrett, men som ikke er 
reiseliv, opplevelser og arrangement. Swix er den største aktøren i regionen, i tilsvarende 
kategori er også Fjellpulken og Lill-Sport. Blant andre aktører kan nevnes NTG Lillehammer, 
Lillehammer Olympic Legacy Centre (LOLC) og Aktivklinikken. 
 
I den siste tiden har innsatsen på dette området i stor grad dreid seg om koblingen til Kina, 
med OL i Beijing som en viktig årsak til interessen. Både Swix, NTG og LOLC har gode 
relasjoner til Kina, dette skal regionen fortsatt være med å understøtte. 
 
Det har underveis i prosessen vært signalisert at dette temaområdet skulle tas helt ut av 
planen, men dette ble endret etter tydelige signaler fra Formannskapet i Lillehammer om at 
området skulle beholdes, spesielt med tanke på de viktige internasjonale relasjonene på 
dette området, der næringsliv og offentlig sektor bistår hverandre. 
 
Ambisjonene om «å etablere en årlig, nasjonal arena for aktører som jobber med 
sportsutstyr, opplevelser og arrangement», beholdes i planen, men dette satsingsområdet 
ligger foreløpig litt på vent og kan ikke forventes å bli realisert i første del av planperioden. 
 
IKT/digitalisering 

Satsingene innen dette området videreføres, i tillegg foreslås det en særskilt satsing på 
bevisstgjøring i næringslivet generelt av digitaliseringens muligheter. Dette baserer seg på 
en erkjennelse av at topp- og styreledere i regionens bedrifter i gjennomsnitt har for liten 
bevissthet rundt og forståelse for dette, og samtidig at det i mange bransjer er helt 
nødvendig å dra nytte av digitaliseringen for å opprettholde konkurransefortrinn. 
Problemstillingen løftes også fram av Lillehammer Næringsforening i sitt innspill til planen. 
 
I tillegg legges det inn en konkretisert satsing på E-sport. Regionen har allerede et sterkt E-
sport-miljø basert på Gausdal Videregående skole, og vi har næringsaktører som ser på en 
slik satsing som svært positivt. Lillehammerregionen har på kort tid etablert seg som en 



region å regne med på dette området i Norge, dette er en posisjon som bør understøttes 
ytterligere. 
 
I tillegg vil det foregå en spisset satsing på gründere innen denne bransjen, en satsing som 
ligger under temaområde gründer- og vekstservice. 
 
Bioøkonomi 

Dette området er i gjeldende plan splittet i storskala industriell produksjon og 
håndverksmat, denne todelingen foreslås videreført i ny plan. 
 
Satsingen på håndverksmat videreføres på tilsvarende måte som tidligere, men med en 
ambisjon om at vi mot slutten av 2019 skal ha fått overført dagens prosjektbaserte arbeid til 
en driftsorganisasjon.  
 
Når det gjelder storskala industriell produksjon reduseres antall satsingsområder betydelig. 
Dette skyldes at ett satsingsområde er gjennomført av næringen selv (Norwegian Wood 
Cluster), en Innlandsklynge for bioøkonomi er foreløpig lagt på vent og med den 
næringsareal-situasjonen vi har i regionen for tiden ser vi det som lite hensiktsmessig å 
holde på med aktiv akkvisisjon av denne typen arealintensiv virksomhet. 
 
Vi prioriterer satsingen på ekspansjonsmuligheter for eksisterende bedrifter og å 
tilrettelegge for økt regional verdiskaping gjennom å forsterke leverandørene til denne 
sektoren. 
  
Varehandel  

Varehandel er den største private næringen i regionen, og er slik sett særdeles viktig. 
Samtidig er det slik at satsingsområdene på regionalt nivå når det gjelder varehandel har 
vært beskjedne, og de har også vist seg vanskelig å realisere. Eksempelvis har det ikke blitt 
noen samordning av strategi for varehandelsetablering i regionen i forbindelse med arbeidet 
med arealplaner som pågår for tiden. 
 
Det gjøres mye godt arbeid med sentrumsutvikling, dette har sitt naturlige utspring i 
kommunenes arealplaner og ikke i regional næringsplan. Lillehammerregionen Vekst vil 
naturlig følge opp og bidra til sentrumsutviklingsinitiativ som kommer fra andre deler av 
kommuneorganisasjonen, og følge opp og understøtte varehandelen slik som vi følger opp 
andre næringer.  
 
Området foreslås tatt ut av regional næringsplan. 
 
Oppsummert 

Prosessen med rullering av regional næringsplan har vist at det er vanskelig å ta ut områder 
av planen, fordi det raskt fører til at noe blir sett på som mindre viktig. Tidlige hypoteser om 
at idrettsbasert næringsliv og storskala bioøkonomi burde tas ut, har blitt forkastet i 
prosessen. 
 



Likevel innebærer vurderingene over en spissing av planen inn mot færre satsingsområder, 
og dermed muligheten til å få bedre resultater av arbeidet på disse områdene. 
 
Konklusjon: 
Forslaget til rullert regional næringsplan 2018-2028 – vedlegg 1 - legges fram for 
kommunestyret. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar Regionrådets forslag til rullert regional næringsplan 2018 – 2028. 
2. Planen erstatter Regional næringsplan – rullering 2016, vedtatt i kommunestyret i K-sak 

90/16, møte 27.10.2016. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
 
 
Behandling i Formannskapet 06.11.2018, sak 100/18: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar Regionrådets forslag til rullert regional næringsplan 2018 – 2028. 
2. Planen erstatter Regional næringsplan – rullering 2016, vedtatt i kommunestyret i K-sak 

90/16, møte 27.10.2016. 
 


