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Møte i  Formannskapet den 20.04.2021 - Sak: 36/21 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag til Innspill til Tiltaksplan strategisk 
næringsplan fra Øyer SP og Øyer SV: 
 
Klynger og nettverk – Det arbeidet som har vært gjort må evalueres før man foreslår nye 
tiltak/satser videre på klynger som virkemidler. Vi foreslår en omdisponering innen rammen 
for dette tiltaket for å gjennomføre en ny og målrettet evaluering som viser konkrete 
resultater oppnådd gjennom Snowball, eventuelt at man, med basis i de evalueringer som er 
gjort tidligere legger frem en rapport som viser oppnådde resultater. 
 
Kommunen som vertskap – Støtter opp under endringsforslag fra IKPR. 
 
Næringsarealer – et viktig satsingsområde. Vi støtter opp om endringsforslaget fra IKPR. Det 
må utarbeides en oppdatert oversikt over hva som finnes herunder definere forskjellige typer 
næringsarealer (forretning, industri, hotell, utleie, kontor mm). Kartlegge eksisterende 
bedrifters fremtidige behov, kartlegge hva som kan tillates på eksisterende ledige 
næringsareal (arealplanstatus). Gå i dialog med grunneiere om utvikling av potensielle 
arealer. 
 
Den gode historien: Historiene som skal fortelles må komme fra kommunene. 
 
Generelt: Vi mener tiltaksplanen er for lite konkret. Med det mener vi at tiltakene som 
beskrives må kunne evalueres og at evalueringen skal skje på bakgrunn av oppnåelse av 
konkrete mål. Vi ber om en statusrapport innen sommer 2022. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med Øyer SP og Øyer SV sine innspill til tiltaksplan tilknyttet 
strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Formannskapet: 
 
 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 
næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet 

2. Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd 
3. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk 

Råd vedtar sin Budsjett- og tiltaksplan. 
 
Innspill: 
Klynger og nettverk – Det arbeidet som har vært gjort må evalueres før man foreslår nye 
tiltak/satser videre på klynger som virkemidler. Vi foreslår en omdisponering innen rammen 
for dette tiltaket for å gjennomføre en ny og målrettet evaluering som viser konkrete 
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resultater oppnådd gjennom Snowball, eventuelt at man, med basis i de evalueringer som er 
gjort tidligere legger frem en rapport som viser oppnådde resultater. 
 
Kommunen som vertskap – Støtter opp under endringsforslag fra IKPR. 
 
Næringsarealer – et viktig satsingsområde. Vi støtter opp om endringsforslaget fra IKPR. Det 
må utarbeides en oppdatert oversikt over hva som finnes herunder definere forskjellige typer 
næringsarealer (forretning, industri, hotell, utleie, kontor mm). Kartlegge eksisterende 
bedrifters fremtidige behov, kartlegge hva som kan tillates på eksisterende ledige 
næringsareal (arealplanstatus). Gå i dialog med grunneiere om utvikling av potensielle 
arealer. 
 
Den gode historien: Historiene som skal fortelles må komme fra kommunene. 
 
Generelt: Vi mener tiltaksplanen er for lite konkret. Med det mener vi at tiltakene som 
beskrives må kunne evalueres og at evalueringen skal skje på bakgrunn av oppnåelse av 
konkrete mål. Vi ber om en statusrapport innen sommer 2022. 
 


