
 

Rapport temaområde: Bærekraftig business som konkurransefortrinn 
Denne rapporten er en av totalt seks temarapporterter som er utarbeidet som en del av prosessen 

med å utarbeide strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Temarapportene svarer opp 

hovedelementene i planprogrammet: 

✓ Bærekraftig business som konkurransefortrinn 

✓ Fremtidens næringsliv 

✓ Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 

✓ Kompetanse og samarbeid 

✓ Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

✓ Regional utvikling 

Temarapportene handler om svært ulike temaer, og det er valgt å bygge opp rapportene ulikt. Om du 

ønsker å se nærmere hva som ligger i de seks problemstillingene temarapportene tar for seg, 

henviser vi til planprogrammet. 

Overordnet status 
I regionen i dag er det flere bedrifter som allerede har bærekraft på agendaen, og som jobber ut ifra 

FNs bærekraftmål. Samtidig viser en undersøkelse gjennomført av LRV i forbindelse med 

næringsplanen at potensialet er langt større, og at dette er noe næringslivet selv vektlegger. 95,83 

prosent av bedriftene har hatt bærekraft på agendaen i styremøte de ila de 12 siste måneden, og 

over 50 prosent av respondentene mener bærekraft er viktig for deres konkurransekraft. Over 90 

prosent vil delta på møteplasser hvor bærekraftig business er på agendaen. Over 60 prosent har 

planer om kompetanseheving av ansatte relatert til bærekraft, samt at en like stor andel tror at 

arbeid relatert til bærekraft vil føre til nyansettelser i bedriften. For over 50 prosent er bærekraft 

allerede førende for selskapets forretningsstrategi.  

Her ligger det definitivt et stort potensial i å prioritere og tilrettelegge enda bedre for en økt og 

langsiktig satsing. Både for å få mer ut av områdene hvor det allerede gjøres mye bra, men også for å 

jobbe med det uforløste potensialet som ligger der. Primært relatert til forretningsmodellering og 

utvikling/ innovasjon knyttet til bærekraftige produkter og tjenester.  

Under vises det til drivere og muligheter som påvirker bærekraftarbeidet, samt elementer vi mener 

danner et grunnlag for at bærekraft bør være et strategisk satsingsområde for regionen.  

Hvordan kan bærekraftmålene brukes som grunnlag for næringsutvikling og ikke bare 

til grønnvasking?  
Først og fremst kan FNs globale bærekraftmål utfordre oss til å se fremover og tenke på hvor det blir 

behov for forandringer og andre typer løsninger enn i dag. Det er grunn til å tro at bedrifter i vår 

region, alene eller i samarbeid, kan danne seg et solid utgangspunkt for å utvikle smarte og 

bærekraftige løsninger og tjenester som kan skaleres og eksporteres, og bidra til vekst og 

verdiskaping lokalt. Gjennom et grundigere strategisk arbeid kan vi kartlegge virksomheter som i aller 

høyeste grad har mye å tjene på å satse på å utvikle varer/ tjenester som dekker disse behovene 

(nasjonal og internasjonal kontakts). Region har bærekraftinitiativer litt silo-vis i dag. Vi må se alle 

disse i sammenheng, koble dem mot hverandre og arbeide for en helhetlig tilnærming til arbeidet. I 

disse krysningspunktene kan regionens nye gull ligge. Men, det avhenger av at vi setter oss tydelig 

ambisjoner på området, og jobber med dette målbildet kontinuerlig over tid og har måleindikatorer 

og styring oppimot bærekraftmålene. 



 

Bærekraft kan dessuten brukes for å ytterligere styrke regionens attraktivitet som bo- og 

arbeidsregion. I økende grad har også dette med et tydelig og uttalt samfunnsansvar mye å si for 

hvor fremtidens arbeidstakere ønsker å bo og jobbe, som også har sitt å si for hvor virksomheter 

ønsker å etablere seg. Man vil ikke selge fremtiden for kortsiktig profitt. Ergo vil en ambisiøs satsing, 

med hårete mål, kunne brukes i posisjoneringsarbeid relatert til tilflytting, rekruttering og 

bedriftsetablering.  

Videre kan bærekraftmål brukes som drivere for å jobbe frem nye forretningsmodeller, både digitale 

og sirkulære. For næringslivet handler dette først og fremst om utvikling av strategi/ 

forretningsmodell. Det pågår kontinuerlig en rask teknologisk utvikling, hvor tilgang til og utnyttelsen 

av data er en viktig komponent. Digital transformasjon legger utvilsomt et stort press på eksisterende 

forretningsmodeller. Det er helt vesentlig at regionens bedrifter klarer å ruste sine 

forretningsmodeller for fremtiden, med hensyn til bærekraft, teknologi og kundepreferanser som 

helt klare drivere.  Vi mener at kontinuerlig arbeid med bærekraft vil kunne være en 

innovasjonsdriver i næringslivet, hvor teknologi åpenbart skaper mulighetsrommet. Regionens 

satsing på IKT bør også i større grad sees i sammenheng med bærekraftaspektet, og utforske 

nærmere hvordan regionens allerede sterke IKT miljø kan rigges til å spille en særlig viktig rolle i 

dette arbeidet.   

En annen viktig komponent inn i en bærekraftsatsing er utrullingen av 5G, noe som gir helt nye 

muligheter for bedrifter til å utvikle produkter/ tjenester til helt nye markeder. «Med det nye 5G-

nettverket og Internet of Things er det mulig å distribuere teknologi på måter som beskytter miljøet 

og fremmer langsiktig bærekraft,” uttalte en Brookings Institute-rapport i 2016.  

 

Har regionen bransjer eller enkeltbedrifter i dag som kan ledes i en mer bærekraftig 

retning, og i så fall hva kan regionens rolle i dette være?  
Regionen har flere bedrifter1 som tydelig kommuniserer at de styrer etter FNs bærekraftmål, men 

dette er (i stor grad) relatert til interne forhold. Det må eventuelt gjøres et større stykke arbeid for å 

kartlegge om noen virksomheter aktivt bruker målene som indikatorer for hva de produserer av 

varer/ tjenester i dag, og hva de planlegger å utvikle og produsere fremover.  

Regionen kan ta et større ansvar for å sette tydelige ambisjoner for regionen overordnet, samt sørge 

for initiativer for kunnskapsnivået knyttet til utvikling av digitale/ sirkulære forretningsmodeller 

heves i næringslivet generelt. Vi kan gå mer målrettet inn i alle de globale målene, og se disse i en 

lokal kontekst. På den måten vi regionen kunne jobbe mer målrettet med kompetanseutvikling, 

omstilling, partnerskap, entreprenørskap etc.  

I tillegg mener vi at regionen kan og bør sats på «neste generasjons næringsliv» og legge til rette for 

at de som ønsker å prøve ut nye, grønne forretningsmodeller som baserer seg på ny teknologi og 

sirkulær økonomi får mulighet til det. Det bør legges til rette for at næringsaktører som ønsker å 

utforske/ satse på innovasjonsprosesser, pilotprosjekter etc. har møteplasser/ testarenaer for dette. 

Vi må ha en mye mer helhetlig satsing på at næringslivet i større grad anvender smart teknologi til å 

skape samfunnsøkonomisk gevinst, og at de har kompetansehevingsprogrammer/ arenaer som gjør 

dem bedre i stand til å forstå hvilke forretningsmodeller som er fremtiden, samt hvordan man jobber 

strategisk med dette. 

 
1 Se vedlegg 1 for liste over såkalte flaggskip  



 

 

Hvilke flaggskip har regionen i dag innen bærekraft? 
Se vedlegg 1. 

Hvordan kan vi som region dra større nytte av dagens flaggskip?  
Vi kan i langt større grad bruke dem som gode ambassadører ovenfor andre, og jobbe med 

ledestjerneprofilering. Vi kan benytte dem i historiefortelling/ attraktivitet/ rekruttering, samt jobbe 

langt grundigere sammen med dem knyttet til innsikt. Når vi får kartlagt bedre hvordan de har jobbet 

systematisk med bærekraft (hvordan de har jobbet for å lykkes/ hva har vært utfordrende som andre 

kan lære av) kan vi etablere en form for metodisk rammeverk som andre kan benytte seg av både 

praktisk og operativt. Vi kan også i langt større grad løfte frem disse ledestjernene når vi skal snakke 

om regionen rent omdømmemessig innenfor ulike sektorer. Vi kan også sørge for å alltid ha temaet 

på agendaen i samlinger/ eventer/ konferanser som vi tar initiativ til, hvor vi også kan veksle mellom 

å trekke inn disse for å snakke om hvor de er, hvor de skal og hvordan da skal komme seg dit til 

inspirasjon for andre.  

Hvordan kan vi som region bruke et bærekraftig næringsliv til å bli et enda mer 

attraktivt sted å bo?  
Først og fremst er det viktig å gjøre en grundig jobb med å definere hva ordet bærekraft betyr og vil 

bety fremover for regionen– hva det innebærer både ift. strategiske valg, kunnskap, prioriteringer, 

økonomi, etc.! Dernest hva det betyr for næringslivet, hva det betyr for menneskene som bor her, og 

hva det vil bety for de som velger å flytte hit. Bærekraftig utvikling er et stort område, så det vil i stor 

grad handle om at regionen må blir mer tydelig på hva som skal prioriteres.  

Vi kommer ikke utenom å trekke inn «Millennials», som er et innflytelsesrikt og raskt voksende 

segment, som vil være en viktig målgruppe å være attraktiv for i årene fremover. En Nielsen-

undersøkelse fra 2015 fant at tre av fire millennials – mer enn i noen annen generasjon – er villige til 

å betale ekstra for bærekraftige produkttilbud, samt at millennials er den generasjonen som er mest 

opptatt av bærekraft. Etablerte bransjer må derfor tilpasse sine forretningsmodeller hvis de ønsker å 

få dem om bord. Nielsen-rapporten «Millennials breaking the myths» har sett på hvor viktig det er å 

forstå denne generasjonen, og hvordan verdiene deres påvirker livsstils- og forbruksvalg. Det er viktig 

for dem at de jobber et sted med et tydelig «purpose» - altså formål. Nyere studier fra Nielsen og 

Deloitte viser at millennials er de som er mest villige til å betale mer for produkter og tjenester som 

anses som bærekraftige, eller som kommer fra sosialt og miljømessig ansvarlige selskaper. Regionen 

må tenke på denne målgruppen og være eksternt tydelige på det å snakke direkte til millennials og 

deres verdier gjennom eksempelvis urbane fasiliteter, sosial bevissthet og kreative miljøer som 

appellerer til dem både i formspråk, design, teknisk, etc. Ved å få et næringsliv som i større grad 

kommuniserer sin samfunnsnytte, verdigrunnlag, holdninger til omverdenen etc. vil dette kunne ha 

positiv påvirkning på beslutningen om å velge å bo- og jobb i vår region. Kompetansekonkurransen er 

stor, og flere av våre næringsaktører har vanskelig for å få rekruttert riktig kompetanse.  

Gjennom utrulling av 5G vil man også få helt nye måter å kommunisere effektivt med innbyggere. 

Det å ha en effektiv form for innbyggerdialog (innovativ) innenfor dette området kan være et viktig 

bidra ift hvordan kommunene jobber for medvirkning og inkludering, i real time, og med mål om å 

systematisk involvere innbyggere i bærekratsarbeidet. Dette kan gi positivt utslag når det kommer til 

attraktivitet.  

 



 

Hvordan kan regionen gjennom egen virkemiddelbruk, og ved bruk av 

virkemiddelapparatet for øvrig, bidra til styrket sysselsettingen innen bærekraftig 

næringsliv?  
Gjennom å være mer kyniske når det kommer til å sette FNs bærekraftmål som grunnleggende/ 

obligatoriske kriterier ifbm søknader/ bistand vi gir inn i prosjekter (bærekraftige prosjekter får 

bistand og støtte – andre får ikke). Vi kan også stimulere bedrifter/ oppstartsbedrifter til å ha en 

bærekraftig/ digital/ sirkulær forretningsmodell, noe som fordrer at vi har nok kunnskap og 

kompetanse (eventuelt partnere) som kan bistå med dette inn i aktuelle prosjekter.  

Hvilke styrker har regionen i dag som gjør at regionen kan utvikle et næringsliv som i 

enda større grad enn i dag bringer verden i en mer bærekraftig retning?  

I regionen vår drar vi fordel av tette forbindelser og kort vei til beslutninger. Når gode krefter går 

sammen om å få til noe, er det gode muligheter for å lykkes. En annen styrke er at vi har mange 

bærekraftinitiativer allerede, samt flere sertifiserte bedrifter og arrangementer. Flere bedrifter i 

regionen har dessuten gode forbindelser/ samarbeid med Høgskolen Innlandet og NTNU Gjøvik. Flere 

av regionens bedrifter har dessuten ambisjoner om videre vekts med bærekraft som driver.  

Med 5G vil det som har blitt snakket om i lang tid faktisk skje, og alt som kan kobles sammen vil bli 

koblet sammen. Eksempler på dette er at selskaper kan ta i bruk Internet of Things (IoT) for å 

maksimere verdien sin gjennom bruk av sensorer, programvare og annen teknologi i deres fysiske 

eiendeler for å koble til og utveksle data med andre enheter og systemer over internett. 

Strategiarbeidet må begynne nå.  

Det er et merkbart bærekraftmomentum i markedet, og det betyr muligheter for bedrifter, men gir 

også bekymringer. Det ene er behovet for økt fleksibilitet i forretningsmodell, og det andre er 

sikkerhetsaspektet. Ved å koble sammen aksene mellom IKT-miljøet og IKT-sikkerhetskompetansen i 

aksen Lillehammer/ Gjøvik opp imot øvrig næringsliv vil regionen ha et formidabelt utgangspunkt til å 

ligge langt fremme. Dessuten er en smart virksomhet er en bærekraftig virksomhet, og igjen vil 

teknologi spille en viktig rolle. Gjennom å ha en «smartere», mer tilkoblet forretningsmodell kan 

energieffektivitet være en positiv bivirkning. Digital teknologi som 5G og IoT antas å redusere globale 

utslipp med opptil 15% innen 2030*, noe som vil være avgjørende for å bekjempe klimaendringer.  

*World Economic Forum 

 

Regionen er stor på landbruk. Hva kan gjøres for å sikre et bærekraftig landbruk, og 

kan landbruksressursene brukes inn i andre næringer?  
Bærekraft har også blitt viktig i landbruket, og Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen rullerer 

landbruksplanen i 2020/2021. Her blir bærekraft en bærende faktor. Landbruket har blitt beskyldt for 

å være en klimaversting. Dette er en sannhet med modifikasjoner, landbruket er i mange 

sammenhenger en viktig del av løsningen på klimaproblemet. Landbruket må i større grad basere seg 

på de ressursene den enkelte gård besitter, dvs at driften må være arealbasert og ikke volumbasert, 

som i dag. Beiting og bruk av utmark bidrar til CO2-binding, og det er mer bærekraftig enn å 

transportere fór rundt halve jorda. 

Både drift av maskiner og bygg kan i større grad gjøres mer energivennlig. Driftsbygninger har store 

takflater, og mange dekker disse med solceller. Når det gjelder energiforbruk på maskiner har ikke 

elektrifiseringen i landbruket kommet langt, selv om potensialet er stort. Her er det mye og hente. 



 

Fordi landbruket er volumbasert og mange bruke avvikles og jorden leies ut, er det utbredt å leie 

arealer som er spredt utover et stort geografisk område. Dette gir mye transport og klimagassutslipp 

internt i en enhet. 

Det jobbes med å utvikle fór som gir mindre utslipp av metan til atmosfæren.  

Kan landbruksressursene brukes inn i andre næringer? 
Landbruket er viktig for flere andre næringer.  

• Reiselivet profiterer på et kulturlandskap som i stor grad pleies av landbruket. Landbruket 
leverer råvarer og produkter som er innsatsfaktorer på matbordet. Mange i landbruket 
jobber i reiselivet, på hoteller og serveringssteder. Landbruket leverer tjenester, som 
brøyting og snekkertjenester. 

• Transportnæringen transporterer landbruksprodukter, både råvarer og ferdigvarer. 

• Anleggsbransjen er i økende grad leverandører til landbruket, da mange operasjoner blir satt 
ut, som ploging, innhøsting, rundballepressing og gjødseltransport. 

 

  



 

Vedlegg 1 Fyrtårnsbedrifter innen bærekraft 
Bedrift Beskrivelse 

Gausdal Bruvoll 
https://gausdalbruvoll.no/etiske-retningslinjer/ 
 

Vi har stort fokus på bærekraftig foredling og 
utnytter 100% av tømmerstokken. Foruten 
trelast av ypperste kvalitet, leverer vi også en 
rekke biprodukter til bruk i industri og landbruk. 
 
Etikk: etisk og sunn forretningspraksis/ opptre 
på en måte som inngir tillit både i samarbeid 
med kollegaer, kunder, leverandører og andre 
forretningsforbindelser. 
 

Swix 
https://www.swixsport.com/no/om-
swix/barekraft/ 

Vi i Swix driver vår virksomhet på en etisk og 
sosialt ansvarlig måte. Vi respekterer vedtatte 
lover og støtter alle menneskerettigheter.  Det 
er vårt mål å utvikle produkter som kontinuerlig 
reduserer vår påvirkning på miljøet. 
 
Swix skal benytte den mest miljøvennlige 
teknologien som er tilgjengelig for å minimere 
vårt fotavtrykk i naturen. I tillegg har vi høyt 
fokus på miljøbevissthet i alle deler av vår 
produksjon. Alt fra valg av råvarer, til bruk av 
resirkulerbar emballasje og fokus på 
energiforbruk. 

Eidsiva Bredbånd 
https://bilskadesenteret.com/146 

Vårt samfunnsengasjement er viktig for vår 
bedriftskultur, motivasjon og strategi. Dette 
kommer i tillegg til økonomisk lønnsomhet og 
er den langsiktige motivasjonen for eierskapet i 
selskapet. Eierne av Eidsiva Bredbånd er 
regionens energiselskaper, og de er også 
selskapets viktigste samarbeidspartnere. 
Gjennom et år legges det ned betydelig 
dugnadsarbeid, utviklingsarbeid, samarbeid, 
innovasjon og stå-på-vilje. Selskapet har et stort 
ønske om å være en positiv bidragsyter i vår 
region. 

Stasjonen  
https://stasjonen.no/om-oss/baerekraft/  

Vi vektlegger god service og er opptatt av å 
stadig forbedre kvaliteten på produktet vårt. Vi 
er derfor stolte over at vi var de blant de første i 
verden til å bli sertifisert som HI Quality 
Vandrerhjem med gode rutiner og standarder. 
Denne jobben fortsetter fortløpende i 
hverdagen mot å bli en enda mer bærekraftig 
bedrift. Gjennom Hostelling Internasjonal fører 
dette med seg at vi nå kan smykke oss med å 
være et av få HIQs (s står for 
sustainability/bærekraft) vandrerhjem i 
organisasjonen.Vi ble og i desember 2017 
sertifisert som en Green Key 
overnattingsbedrift 

https://gausdalbruvoll.no/etiske-retningslinjer/
https://www.swixsport.com/no/om-swix/barekraft/
https://www.swixsport.com/no/om-swix/barekraft/
https://bilskadesenteret.com/146
https://stasjonen.no/om-oss/baerekraft/
https://stasjonen.no/om-oss/baerekraft/


 

 
Grønne opplevelser/ do like the locals 

Lillehammer bilskadesenter 
https://bilskadesenteret.com/146 

Alene kan vi ikke redde verden, men hvis alle 
gjør litt så blir det resultater. Vi er stolte av å 
være etablert i en by som har oppnådd status 
som Bærekraftig Reisemål. Lillehammer 
Bilskadesenter har tatt nye markedsandeler 
gjennom økt kvalitet samtidig som at miljøtiltak 
har skapt kundepreferanse. At vi har det 
«grønne» med oss i tjenesten er et 
kvalitetstegn som i økende grad blir etterspurt.  
 
Vi gjør våre bidrag innen bærekraftsmålene; 1, 
10, 11, 12, 13, 15, 16.  
 

Q-meieriene  
https://www.q-meieriene.no/om-q-
meieriene/Miljoeansvar 

Q-Meieriene eies av Kavlikonsernet. Konsernet 
er eid av den veldedige stiftelsen Kavlifondet. 
Hele overskuddet vårt går til Kavlifondet, som 
deler ut midler til allmennyttige formål innenfor 
forskning, kultur og humanitært arbeid. Q-
meieriene tar samfunnsansvar i den daglige 
driften og arbeider aktivt og målrettet med å 
redusere belastningen på miljøet, blant annet 
når det gjelder energiforbruk, energikilder, 
emballasje og råmaterialer. 

Norkart 
https://www.norkart.no/norkart-miljofyrtan-
sertifisert/ 

Norkart har kunnskap, erfaring og produktene 
som bidrar til at våre kunder kan effektivisere 
og bruke ressursene på en smartere og mer 
miljøvennlig måte. Sammen skaper vi smartere 
samfunn – og Norkart har et viktig 
samfunnsansvar i å kunne tilby kunnskap, 
tjenester og produkter innenfor bla 
kommunalteknikk som bidrar til en bærekraftig 
fremtid. 
 
Kunnskap er en viktig grunnpilar i Norkart – og 
vi har etablert «Norkart Sommer», som hvert år 
tilbyr et tosifret antall studenter mulighet for 
arbeidserfaring ved siden av studiene. 

Gausdal Landhandleri https://gausproff.no/nyheter/landhandlerimess
a-2020-fagmesse-for-proffene 

Artic Dome  
https://arcticdome.no/barekraftig_turisme/ 

Arctic Dome krever svært lite (til tider ikke noe) 
inngrep i natur eller miljø, med den riktige 
tilretteleggingen. I motsetning til mer 
permanente bygg som hytter eller nye 
hotellrom, kan man ved demontering reversere 
eventuelle inngrep domen har hatt på miljøet i 
løpet av kort tid. Ikke minst er Arctic Dome 
svært konkurransedyktig på pris når det 
kommer til både investeringsfasen og 
livssyklusen. Arctic Dome er et godt eksempel 

https://bilskadesenteret.com/146
https://www.q-meieriene.no/om-q-meieriene/Miljoeansvar
https://www.q-meieriene.no/om-q-meieriene/Miljoeansvar
https://www.norkart.no/norkart-miljofyrtan-sertifisert/
https://www.norkart.no/norkart-miljofyrtan-sertifisert/
https://gausproff.no/nyheter/landhandlerimessa-2020-fagmesse-for-proffene
https://gausproff.no/nyheter/landhandlerimessa-2020-fagmesse-for-proffene
https://arcticdome.no/barekraftig_turisme/


 

på god innovativ tenking kombinert med 
bærekraftige løsninger. 

Aquatic  
https://aquatiq.no/om-oss/baerekraft/ 
https://aquatiq.no/om-oss/fns-
baerekraftsmaal/ 

Vi jobber konstant med å forbedre våre 
løsninger og produkter, samt hjelpe våre 
kunder finne bedre- og bærekraftige løsninger. 
"Passion for Pure". Vi tror at gjennom 
kunnskap, riktig trening og godkjenning av 
miljøvennlige produkter, reduserer vi vår 
miljøpåvirkning. Våre egne FoU-initiativer 
støtter dette i sin helhet, og vår anerkjennelse 
som leder i feltet tvinger oss til å fortsette med 
vår innsats. Aquatiq® forholder seg til at 
respekten for menneskeliv og miljøet er i 
sentrum av vår organisasjon. For oss er ideen 
om å tjene penger ved å gå på kompromiss med 
Trygg Mat, utelukket. Dessverre er det for 
mange eksempler på bedrifter som har ofret 
mennesker eller natur, fra uforsiktig og smal 
økonomisk begrunnelse. Ved å ta kvalitet og 
bærekraft alvorlig, opprettholder vi tillit til våre 
kunder. Folk kan trygt nyte produktene de 
kjøper. Produsentene og distributørene kan 
drive sine virksomheter ansvarlig, med god 
samvittighet. 

Litra 
http://www.litra.no/konsern/visjon-og-
mal/kvalitet-sikkerhet-miljo/ 

Vi velger å være miljøbevisste gjennom å ha en 
moderne bilpark med nyeste miljøteknologi, 
gjennom å fokusere på defensiv og økonomisk 
kjøring, og ved å ta riktige effektive valg innen 
logistikk. Vi er svært fokuserte på å bringe 
godset uten stans og problemer, og på at våre 
transporter skal utføres riktig første gang, hver 
gang. Vi er ISO-sertifiserte og arbeider etter 
definerte og gjennomtenkte prosedyrer og 
metoder. 

 

 

 

 

  

https://aquatiq.no/om-oss/baerekraft/
https://aquatiq.no/om-oss/baerekraft/
https://aquatiq.no/om-oss/fns-baerekraftsmaal/
https://aquatiq.no/om-oss/fns-baerekraftsmaal/
http://www.litra.no/konsern/visjon-og-mal/kvalitet-sikkerhet-miljo/
http://www.litra.no/konsern/visjon-og-mal/kvalitet-sikkerhet-miljo/


 

Temarapport: Fremtidens næringsliv 
Denne rapporten er en av totalt seks temarapporterter som er utarbeidet som en del av prosessen 

med å utarbeide strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Temarapportene svarer opp 

hovedelementene i planprogrammet: 

✓ Bærekraftig business som konkurransefortrinn 

✓ Fremtidens næringsliv 

✓ Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 

✓ Kompetanse og samarbeid 

✓ Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

✓ Regional utvikling 

Temarapportene handler om svært ulike temaer, og det er valgt å bygge opp rapportene ulikt. Om du 

ønsker å se nærmere hva som ligger i de seks problemstillingene temarapportene tar for seg, 

henviser vi til planprogrammet. 

Det å spå om fremtiden er ikke enkelt, men ved å se på globale trender og koble dem mot lokale 

forhold, er det mulig å antyde noe om hva fremtidens næringsliv i Lillehammer-regionen kan bestå 

av. Samtidig er det en viktig erkjennelse at næringslivet både 5, 10 og 15 år frem i tiden vil ha mange 

av de samme sterke bransjene som i dag. Bygg og anlegg og reiseliv vil med stor grad av 

sannsynlighet være viktig, trolig vil også varehandelen stå seg selv om det er globale trender som 

jobber mot lokal varehandel. En allerede sterk IKT-næring vil med stor sannsynlighet vokse, og bli en 

viktigere og viktigere innsatsfaktor fra andre næringer. 

Når vi snakker om fremtidens næringsliv, er det avgjørende å ha med seg at de fleste arbeidsplassene 

som skapes i vår region de kommende årene vil komme i eksisterende bedrifter. Fremtidens 

næringsliv er altså ikke synonymt med nye næringer, det er mer sannsynlig at veksten og utviklingen 

hovedsakelig kommer i eksisterende bedrifter. 

Hva kan vi vente av fremtiden? 
NHO har gitt ut sitt veikart for fremtidens næringsliv. Der peker NHO på sentrale ambisjoner og 

muligheter, samt hvordan politikkutformingen bør være for å nå ambisjoner og utnytte mulighetene. 

Lillehammer-regionen skal sette sine egne ambisjoner, og politikkutformingen er primært knyttet til 

nasjonale forhold. Men mulighetene som NHO stiller opp gir et godt rammeverk for å tenke 

muligheter også i vår region. 

NHO peker på fire sentrale trender som gir muligheter: en grønnere økonomi, en mer digital 

økonomi, en mer tjenestebasert økonomi og en mer internasjonal økonomi. Videre i denne 

rapporten tar vi med oss de første som viktige driver. Utover det NHO inkluderer, tar vi også 

utgangspunkt i demografisk utvikling som en viktig driver.  

Grønnere og mer bærekraftig økonomi 

Omstillingen mot en grønnere og mer bærekraftig økonomi vil påvirke produksjonsprosesser og 

forbruksmønstre, og endre de markedsmessige vilkårene for mange bedrifter. NHO peker på tre 

omstillingstrender: 

• Energiomstilling til mer fornybar og utslippsfri energi skaper jobber.  

• En sirkulær og biobasert økonomi med stort vekstpotensial.  

• Klimaendringene gir både utfordringer og muligheter. 

Du kan lese mer om vår tilnærming til bærekraft i en egen temarapport. 



 

 

En mer digital økonomi 

Ny teknologi gir produktivitetsforbedringer og nye vekstmuligheter: Nye markeder åpnes opp, 

bransjer slås sammen, og digitale verktøy endrer arbeidsprosesser og grenseflatene mellom 

næringsaktører.  

Bedrifter og næringer som lykkes med å utnytte teknologiske muligheter tidlig, kan skaffe seg 

konkurransefortrinn. Flere store gevinster fra digitalisering er ennå ikke høstet. Det er særlig tre sider 

ved digitaliseringen som gir muligheter fremover, i følge NHO: 

• Verdien av data.  Det er viktig å skille mellom data og digitalisering. Vi snakker her kun om 

verdien av data som en innsatsfaktor i digitale prosesser.  Deling av data vil som hovedregel 

øke verdien av dem, fordi det gir grunnlag for forbedringer og nye produkter og tjenester. 

For en kommune vil det slik sett være gunstig å dele mest mulig av sine data, der dette er lov. 

• Automatisering gir nye vekstmuligheter. Slike teknologier gjør det mulig for bedrifter å 

beholde produksjonsfasiliteter hjemme, eventuelt hente hjem produksjon, og å investere i ny 

kapasitet og nye effektive produksjonsanlegg i Norge. Digitale løsninger lar seg i større grad 

enn fysiske produkter skalere til et globalt marked, og digitalisering kan dermed gi nye 

muligheter for norsk næringsliv. 

• Digitalisering åpner opp for nye forretningsmodeller. Mye av forklaringen bak suksessen og 

veksten til verdens største selskaper er at de har lykkes i markeder som er preget av store 

nettverksgevinster. Norske aktører må være tidlig ute og sette seg selv i førersetet for å 

unngå å miste sine konkurransefortrinn og markedsandeler etter hvert som digitale 

plattformer vokser frem i stadig flere næringer. Nøkkelen til suksess kan ligge i et tettere 

samarbeid. 

Økt digitalisering fører med seg økte muligheter for cyberkriminelle, og cybersikkerhet blir slik sett 

viktigere og viktigere. Det finnes en lang rekke eksempler der både næringsliv og offentlig sektor har 

fått merke store konsekvenser av cyberkriminalitet. Også økonomisk.  

Bedriftene i Lillehammer-regionen har svært varierende modenhet når det gjelder digitalisering. 

Flere bedrifter har kommet langt i automatiseringen, og noen har bygget opp digitale 

forretningsmodeller. For tiden pågår det prosjekter innen varehandel og reiseliv for å øke graden av 

digital modenhet og få på plass digitale forretningsmodeller. Slike forretningsmodeller er med på å 

forberede bedriftene for fremtidig konkurransekraft. 

Om vi klarer å koble sammen offentlig sektor sine behov, med regionale bedrifter som kan bidra med 

gode løsninger basert på teknologi, så har vi en effektiv kombinasjon som både bidrar til bedre og 

mer kostnadseffektive tjenester i offentlig sektor og til næringsutvikling. Lillehammer-regionen kan 

ha mål om å være best i klassen på dette, selv om vi dag henger etter de som er best.  

Demografisk utvikling 
Mange internasjonale og nasjonale trender kan her pekes på, men to forhold som har særlig 

innvirkning på næringsutviklingen er en aldrende befolkning og velstandsøkningen. Den aldrende 

befolkningen krever mer av kommunene. Det vil være en stadig mindre andel om kan komme på 

kommunale sykehjem/aldershjem, og dette krever et bedre tilbud av hjemmebaserte tjenester. En 

stor del av dette tilbudet må forventes å komme i form av digitale løsninger, og her vil næringslivet 

være i front for å utvikle disse løsningene. 



 

Velstandsøkningen bidrar til at den tjenestebaserte økonomien har vokst kraftig, og med stor grad av 

sannsynlighet vil fortsette å gjøre det. Når flere og flere sitter igjen med en betydelig slum penger 

etter at de basale behov er dekket, gjør det at mer penger brukes inn i tjeneste- og 

opplevelsesnæringene. 

Kompetansegrunnlag i regionen 
Lillehammer har i dag en cyberingeniørskole som utdanner en relevant kompetanse framtidens 

næringsliv. Samtidig er det en potensiell utfordring at denne skolen er underlagt Forsvarets høgskole, 

og slik sett kan mangle noe næringslivsrelevansen. Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer, har i 

begrenset grad forskermiljøer som jobber med områder som har relevans inn mot 

fremtidsmulighetene skissert i denne rapporten. Ser vi utover Lillehammer, har både NTNU Gjøvik og 

Høgskolen i Innlandet utenfor Lillehammer, relevant forskningsområder knyttet til både digitalisering 

og en grønnere økonomi. 

Hva mener næringslivet? 
Vi spurte 51 bedrifter i Lillehammer-regionen hva de mente om fremtiden, og over 40 av dem svart. 

Overraskende mange fra næringslivet nevner bærekraft som et viktig konkurransefortrinn for 

fremtidens næringsliv.  

Bedriftene peker ellers på at opplevelsesindustri og reiseliv, skogbasert industri, nisjebutikker med 

multikanalstrategi, filmindustri, aktører innrettet mot fritidsboligmarkedet, grønt og fremtidsrettet 

landbruk, IKT, kompetansekrevende næringer, industri og remote workers (bransjeuavhengig), vil 

kunne være en del av utviklingen av næringslivet fremover. Flere påpeker at vi må starte med å 

tydelig si at vi ønsker noe annet enn arrangementer og reiseliv. 

Når det gjelder hva vi kan gjøre for å løfte fram nye næringer, så er det flere som påpeker behovet 

for arealer og gode logistikkløsninger, flere må jobbe for felleskapet og samarbeid og det pekes på at 

det ønskelig med kommunal ledelse som uttrykker tydelige ambisjoner og ser næringslivets behov. 

Flere peker på viktigheten av å prioritere eksisterende næringsliv, og det er enklest å utvikle 

arbeidsplasser der. Følgende metoder utpekes som viktige for å få dette til: være katalysator for 

nettverkssamarbeid, viktigheten av næringsarealer, kompetanseheving og at kommunene 

responderer raskt og forutsigbart. 

Mulige implikasjoner for vår region 
Mange av mulighetene som pekes på både internasjonalt og nasjonalt krever god tilgang på 

næringsarealer. Vår region har tidligere blitt pekt på som attraktiv for etablering av datasenter, men 

denne kampen har vi ikke kunnet melde oss på i mangelen av det rette næringsarealet. Tilsvarende 

vil mange muligheter som omtales ikke være aktuelle for vår region grunnet mangelen på 

næringsarealer. Vi må derfor primært se etter muligheter som ikke er arealkrevende. 

Kommunene går i førersetet for å skape smarte bærekraftige samfunn. Smartbytankegang har vist 

seg effektivt for å løse samfunnsutfordringer på nye måter, og er noe som også Lillehammer-

regionen kan i bruk. Smarte byer og regioner handler om teknologi, men det handler like mye om å 

involvere menneskene som finnes i byene og regionene. Om kommunene i tillegg anvender 

innovative anskaffelser og blir gode på å samle, analysere og dele data, ligger mye til rette for en 

sterk kobling mellom riktig samfunnsutvikling og et næringsliv som blomstrer. 



 

Vi har en lang rekke solide teknologibedrifter i vår region som kan ta en rolle i utviklingen. Et styrket 

samarbeid mellom disse vil kunne gi muligheter for å gå inn i nye markeder og kjempe om nye typer 

kunder.  

Selv om vi verken er først eller i dag best på bærekraft, ligger det et stort potensial om vi tør å tenke 

stort og langsiktig nok rundt dette. 

 

  



 

Temarapport: Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 
Denne rapporten er en av totalt seks temarapporterter som er utarbeidet som en del av prosessen 

med å utarbeide strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Temarapportene svarer opp 

hovedelementene i planprogrammet: 

✓ Bærekraftig business som konkurransefortrinn 

✓ Fremtidens næringsliv 

✓ Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 

✓ Kompetanse og samarbeid 

✓ Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

✓ Regional utvikling 

Temarapportene handler om svært ulike temaer, og det er valgt å bygge opp rapportene ulikt. Om du 

ønsker å se nærmere hva som ligger i de seks problemstillingene temarapportene tar for seg, 

henviser vi til planprogrammet. 

Denne temarapporten inneholder 4 vedlegg. 

Hva er status i dag? 
Kommunene ivaretar tre roller som har betydning for næringslivet: 

- Myndighetsutøver og forvalter (inkludert planmyndighet og tilskuddsbehandling) 

- Produsent/drift av offentlige tjenester, infrastruktur og aktiviteter, inkludert egne bygg og 

anlegg 

- Samfunnsutviklingsaktør, inkludert næringsutvikling 

Mange deler av det kommunale tjenesteapparatet er viktig for næringslivet. Servicenivå, 

tjenestetilbud og infrastruktur, arealpolitikk, kommunikasjon, kultur- og fritidstilbud etc. 

Saksbehandlerne og publikumskontakt på de respektive tjenestesteder er førstelinje overfor 

næringslivet i slike saker. 

Næringsenhetene i Øyer, Gausdal, Lillehammer har siden 2016 arbeidet som ett team (LRV) i vår 

felles bo-, arbeids- og utdanningsregion.  Mens kommunal næringsutvikling tidligere i større grad 

gjaldt forvaltning og rådgiving, griper arbeidet i dag bredere inn i samfunnsutviklingen. Det å lykkes 

med næringsutvikling handler nå om noe mer enn å bidra til å skape arbeidsplasser. Det skal være 

attraktivt både å jobbe og bo et sted, i en kommune og region. 

Samsvar mellom vedtatte planer, ressurser, effektivt servicenivå og god samhandling i det 

kommunale tjenesteapparatet er grunnlag for å framstå som en forutsigbar aktør overfor 

næringslivet. 

En undersøkelse høst 2020 blant kommuneansatte i forvaltning og førstelinje i relevante tjenester i 

Øyer og Lillehammer (Gausdal valgte en annen tilnærming) viser at det er betydelig potensiale for å 

styrke informasjon og engasjement for næringsutvikling: Kunnskapsnivået om næringsutvikling er 

sprikende. 30% av de ansatte kjenner ikke til hvordan næringsutviklingsarbeidet er organisert, mens 

ca 70% av medarbeiderne hadde næringsrelaterte henvendelser siste år. Ca 50% vet ikke eller 

opplever at informasjon om deres fagfelt på kommunens hjemmeside er lite eller ikke nyttig for 

næringslivet. Bare 17% derimot mener at deres ansvarsområde har liten eller ingen betydning for 

næringsutvikling. Mer enn halvparten mener at verken de eller deres avdeling samarbeider med 

andre for å tilrettelegge best mulig for næringslivet. 



 

Det har vært arbeidsgrupper i alle de tre kommunene som har sett på hvordan kommunene 

tilrettelegger for næringsutvikling. I Øyer og Gausdal har plan- og prosjektforum vært arbeidsgruppe, 

mens det i Lillehammer har vært en egen nedsatt gruppe for anledningen. Innspillene fra gruppene 

ligger som vedlegg 1-3 til denne temarapporten. 

Virkemidler 
Alle tre kommunene disponerer næringsfond. Disse er oppbygd gjennom konsesjonsinntekter fra 

energiselskaper og ordinære kommunale budsjettdisposisjoner med egne retningslinjer for tildeling. 

Interkommunalt politisk råd disponerer partnerskapsmidler som i hovedsak er disponert til regional 

næringsutvikling/verdiskaping forankret i vedtatt regional næringsplan. 

LRV fasiliterer møteplasser og nettverk, kartlegger områder med potensiale for vekst, oppsøker 

næringsaktørene og formidler kunnskap og informasjon. LRV er en katalysator og tar initiativ til 

utviklingstiltak, men på sikt er målet at slike prosjekter drives i større grad av næringene selv. 

Bedrifter med utviklingspotensial kan ledes inn i ulike program i eksempelvis Skåppå kunnskapspark 

eller Innovasjon Norge.  

Klynger og nettverk 
Innovasjon og næringsutvikling foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, 

leverandører og kunnskapsmiljøer. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper 

mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger. 

En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter – små og store – som samhandler og 

innoverer gjennom ustrakt grad av kompetansedeling og samarbeid for styrket konkurranseevne og 

vekst.  

Det norske klyngeprogrammet, etablert i 2002, har betegnelsen Norwegian Innovation Clusters, og 
består nå av tre klyngenivåer: Arena, National- og Global Center of Expertise. Vi har per 2020 ingen 
klynger i vår region som er på noen av disse nivåene. Når vi i vår region skal tenke klyngeutvikling, må 
vi derfor jobbe på et lavere nivå og også inkludere mer eller mindre formaliserte bedriftsnettverk. Et 
utgangspunkt for hvordan regionen tenker nettverk ligger i vedlegg 4 i denne temarapporten.  

Muligheter  
Regionen/kommunen kan forsterke sine roller som kobler, kunnskapsformidler i samarbeid med FoU, 

ivareta kompetanse i plansaker, promotering av regionens attraktivitet i samarbeid med Visit 

Lllehammer, gi veiledning, gründerutvikling samt initiere utviklingsprosesser. 

Undersøkelsen blant ansatte i de tre kommunene viser at det er et stort potensiale i økt samarbeid 

og informasjon innad som vil styrke kommunenes samlede ressurser og bidra til at vi framstår enda 

mer helhetlig, forutsigbare og offensive: Skape effektive arenaer for intern samhandling. 

Hvordan folks oppfatning av hvor enkelt det er å til noe i en kommune er, påvirker engasjementet for 

å få til noe. Det er derfor viktig at kommunene hele tiden jobber med sitt omdømme når det kommer 

til å tilrettelegge for utvikling.  

Samarbeid ut av regionen må hele tiden jobbes med, fortløpende vurdering nasjonalt og 

internasjonalt på definerte områder. Viktig å være orientert og etablere målrettet samarbeid på 

definerte områder. 

Innbyggerinvolvering og samskaping. Ta i bruk framtidas måte å utvikle og utvikle gode løsninger. 

Smartby-metodikk kan tas i bruk – eksempelvis i kombinasjon med offensiv bruk av innovative 



 

anskaffelser som mulighet for regionalt næringsliv.  «En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes 

behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide» (Stavanger 

kommune). Metodikken er krevende for hele kommuneorganisasjonen, og stiller store krav til at vi 

samtidig klarer å utvikle næringslivet slik at de blir kvalifiserte leverandører. 

VI har et lite utviklet potensial i å legge til rette og kapitalisere på unge talenter. Vi har flere 

utdanningsinstusjoner som utdanner de største talenetene i Norge, men der talentene ikke etablerer 

seg her etter endt utdanning.. 

Det ligger muligheter i å styrke samhandling med FOU-miljøene som redskap i regional verdiskaping.  

  



 

Vedlegg 1 Innspill fra arbeidsgruppe Øyer 

Øyer kommune som utviklingsaktør og tilrettelegger 
Øyer kommunes rolle som tilrettelegger er størst mot fritidsboligutbygging og reiselivet. Som den 

kommunen med det høyeste antall nye fritidsboliger pr år, sier det seg selv at belastningen på en 

liten kommune kan bli stor. Dette kan resultere i lang behandlingstid, mangelfull kommunikasjon og 

frustrerte næringsdrivende. 

Næringsplanen har vært tema i flere planforum i Øyer kommune, og oppsummert fra disse har vi 

identifisert mulige innsatsområder. 

• Intern bevisstgjøring. Jamfør den interne spørreundersøkelsen er det mange som ikke 

kjenner til hvordan næringsarbeidet er organisert i kommunen, og mange som burde se på 

seg selv som en viktig del av næringsutviklingsarbeidet ikke gjør det. Her kan LRV bli flinkere 

til å spille ball med de forskjellige avdelingene, informere dem om hva som skjer og hvordan 

vi jobber. 

• Kommunikasjon med næringslivet. Generelt er det mangel på forståelse for at kommunale 

prosesser tar lang tid – ½-1 år. Samtidig forsøker utbyggere ofte å endre vedtatte planer og 

bestemmelser undervegs i prosesser, noe som bidrar til frustrasjon når de ikke får viljen sin. 

Her kan vi i kommunen bli flinkere til å avklare forventningsnivået og være tydelig i 

kommunikasjonen. Det er også et potensiale i å si nei på en positiv måte. 

• Tilrettelegging næringsarealer. Det er en utfordring at når et behov dukker opp haster det, 

mens det det tar tid å regulere og legge til rette. Kommunen har heller ikke egne arealer, og 

kan ikke ta risikoen med å regulere arealer uten at man vet hva behovet er. Uansett kan 

kommunikasjonen internt mellom LRV og avdelingene bli bedre og komme tidlig. 

• Dialogmøter med næringslivet. Her har Gausdal gode erfaringer, og dette er noe Øyer kan 

kopiere, men det er viktig med en klar agenda slik at det ikke ender opp som et klagemøte. 

Deltagere kan være administrasjonen, relevante politikere og utvalgte bedrifter. 

• Innovative innkjøp. Lillehammer-regionen kjøper varer og tjenester for 1.4Mrd/ år, og det er 

store muligheter dersom innkjøp tilpasses potensielle lokale tilbydere eller at vi bidrar til å 

utvikle lokale bedrifter til å kunne konkurrerer om anbud. På den annen side må det politisk 

styring og administrativ vilje til å få til dette. 

• Finansiering. Direkte via næringsfond, indirekte via alle offentlige finansieringsløsninger som 

svært få virksomheter har oversikt over, langt mindre evner å sette seg inn i. Her kan vi være 

bindeledd og oversetter. 

 

Lillehammer, 19.11.20 

Henning Holmbakken 

 

  



 

Vedlegg 2 Innspill fra arbeidsgruppe Gausdal 

Arbeidsgruppe «Felles innsats for næringsutvikling», Gausdal 
 

Planprogram for strategisk næringsplan i Lillehammer-regionen, er vedtatt i interkommunalt politisk 

råd for Lillehammer-regionen. Det er regionrådet som har eierskapet til planprosessen, men den 

endelige planen skal vedtas i alle de tre kommunestyrene. Lillehammer-regionen Vekst er sekretariat 

for planarbeidet. 

Planprogrammet er inndelt i seks temaområder, og hele planprogrammet er tilgjengelig i 
møtekalenderen under Interkommunalt politisk råd og 31. januar 2020: 
https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-interkommunalt-politisk-raad-31-01-
2020.6028860-395684.html?moteid=44648.7bef9b84c4 

Temaområde 3, «Regionens rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør» (her skal regionen forstå som 
regionleddet pluss de tre kommunene), har noen problemstillinger som er særlig knyttet til hvordan 
kommunen som organisasjon kan jobbe med næringsutvikling. Blant problemstillingene i dette 
temaområdet er følgende: 

• Hvilke aktører i kommunene er førstelinje mot næringslivet, og hvordan opplever 
næringslivet kontakten med disse?  

• Hvordan kommer de ulike avdelingene i kommunene i dialog med næringslivet, og hvordan 
foregår denne dialogen?  

• Hvordan kan de ulike avdelingene i kommunene fremstå sømløst overfor næringslivet? 

• Hvordan kan kommunene best balansere rollene som utviklingsaktør og myndighet overfor 
næringslivet? 

• Hvilket handlingsrom har kommunene i regionen når det gjelder å bruke innovative 
anskaffelser til å utvikle lokalt næringsliv? 

• Hvordan kan næringslivet i regionen bidra til at kommunene oppnår sine mål for 
samfunnsutvikling? 

Etter dialog med Kommunedirektøren etablerer vi nå en midlertidig gruppe med nøkkelpersoner 

innenfor sektorer/enheter som håndterer inngående henvendelser fra næringsaktører og viss 

prestasjoner er viktige for hvordan vår rolle som tilrettelegger oppleves i næringslivet. (Tilsvarende 

grupper etableres i Øyer og Gausdal med i Lillehammer-regionen Vekst som sekretariatet.) 

Fra Kommunedirektørens ståsted er et viktig perspektiv at det er mange som jobber med 

næringsutvikling i en kommune. Noen gjør det helt eksplisitt, slik som næringsavdelingen, men 

mange andre funksjoner i en kommune er viktige for at næringsutvikling skal foregå. Denne helheten 

er det avgjørende at arbeidsgruppen ivaretar på en god måte. 

Arbeidsgruppens leder er Dag Vågsnes som også fører referatene. Øvrige deltakere i arbeidsgruppen 

er Torbjørn Furuhaugen, Marie Skavnes, Bjørn Steinar Nyfløt, Lars Kristian Hatterud, Jons Sylte og 

Randi Solberg Kristiansen. 

 

Rannveig Mogren Dag Vågsnes 

  

https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-interkommunalt-politisk-raad-31-01-2020.6028860-395684.html?moteid=44648.7bef9b84c4
https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-interkommunalt-politisk-raad-31-01-2020.6028860-395684.html?moteid=44648.7bef9b84c4


 

Til grunn for notatet ligger: 

• Arbeidsmøte med Teknisk (plan/bygg), Landbruk og Kultur informasjonsforvaltning (ledere 
og saksbehandlere) 12.10.2020 

• Oppfølgende arbeidsmøte med enhetslederne for Teknisk og Landbruk 15.10.2020 

• Oppfølgende enkeltsamtaler med enhetslederne for Teknisk og Landbruk for 
avklaring/utfylling av enkeltpunkter 

• Referat fra dialogmøtene med næringslivet for siste fire år 

 

Hvilke aktører i kommunene er førstelinje mot næringslivet, og hvordan opplever næringslivet 
kontakten med disse?  

Teknisk/næringsutvikling: Referatene fra de årlige dialogmøtene. 

Servicetorget/sentralbord: Dette er ofte førstekontakten for en del henvendelser. Kan være krevende 
å avgjøre når enkle spørsmål bør rutes videre til rett fagperson og når kan besvares direkte. 
Sistnevnte kan både oppleves som effektiv ekspedering, men samtidig risiko for å oppfattes som ikke 
nok hjelp videre i en sak. Generelt en utfordring med at folk ikke har oppdaterte kalendere 
(ledig/opptatt) og at en del henvendelser rutes til fagperson, men som ikke nødvendigvis følger opp. 
Avgjørende at det gis en rask tilbakemelding.  

Landbruk: Mangen inngående henvendelser både enkeltsaker, arrangementer (utadrettet), aktører 
som ønsker noe på LNF, faglagene/skogeierlagene. Temaene følges særlig opp på dialogmøter. Nye 
bønder særlige behov for faglig sparring om å utvikle både tradisjonelt landbruk og nye muligheter 
basert på gårdens ressurser. Fanger opp de som må ha konsesjon og de som tar kontakt. Enkelte 
henvendelser som med fordel kan møtes både fra Landbruk, Teknisk og Næring. Ymse utydelighet 
også på de inngående henvendelsene vedr behov fra kommunens side. Møter ikke bare på huset, 
men også ute hos gårdbrukeren. Behov for å tidlig identifisere hvilke planer, lover og forskrifter de vil 
bli berørt av og hvordan vi som felles organisasjon med ulike områder, koordinerer oss overfor 
tiltakshaver. Ønskelig med én samordnende kontaktperson for nye drivere (mer filosofi type én dør).  

Info: Mangler systematisk oversikt over hva inngående henvendelser vedr næringssaker.  

 

Hvordan kommer de ulike avdelingene i kommunene i dialog med næringslivet, og hvordan foregår 
denne dialogen?  

Teknisk: Åpne plandager, type dropp-in dager etc. Best besøk på åpne temamøter med relativt 
konkrete temaer. Digitalstrategi: Mange saker ut på nettsidene. Fremdeles potensial for å få ut flere 
saker. Forskjell i digitalbruk mellom profesjonelle utbyggere og privatpersoner. Nye digitale løsninger 
på vei. Stort behov vedr byggesak å kunne ha direkte dialog med saksbehandler/fagperson. 

Landbruk: Kurs, møter, temaer. Har en digitalstrategi med blant annet bruk av FB, men litt få følgere 
(ikke sikkert relevant nok innhold pr nå). Aktiv bruk av epost (nesten som nyhetsbrev). Effektiv kanal.  

Servicetorg/sentralbord: Telefonisk og ved oppmøte. Omfattende behov for å se nærmere på 
hvordan kommunikasjonen og gjøres mer effektiv og målrettet gjennom digitale flater.   



 

 

Hvordan kan de ulike avdelingene i kommunene fremstå sømløst overfor næringslivet? 

Samarbeidet mellom Info, Landbruk, Teknisk og Næring er relativt tett i Gausdal. Mye uformelle 
møter og avklaringer. Dette gir potensielt smidig og effektiv sakshåndtering. Kan være utfordrende å 
få til en god systematikk.  

 

Hvordan kan kommunene best balansere rollene som utviklingsaktør og myndighet overfor 
næringslivet? 

Teknisk: Spenningen mellom planbestemmelser, lover og forskrifter på den ene siden og hva 
tiltakshaverne ønsker på den andre. Det er behov for å se nærmere overordnet på hvordan vi bygger 
mer handlingsrom i planene samt hvordan vi jobber med tiltakshaverne for å kunne benytte 
handlingsrommet og likevel ivareta bredt spekter av berørte interesser i saker. Det er også behov for 
å se på hvordan vi kommuniserer i den enkelte sak (forskjell på å være en god ballspiller for å søke 
løsninger i dialogform vs å for tidlig peke på begrensninger). 

Landbruk: Ønske om å bruke handlingsrom samtidig som handlingsrom kan være nokså snevert 
grunnet statlige bestemmelser/føringer. Konstruktiv arbeidsform: Ikke gi veldig bastante svar på 
første henvendelse, men få til et drøftingsmøte der man ser på saken sammen. Særlig utfordrende 
iom at mange ønsker å gjøre tiltak i LNF. Håndtering av forskjellen på saker med tydelige 
overordnede bestemmelser og på saker med «føringer».  

 

Hvilket handlingsrom har kommunene i regionen når det gjelder å bruke innovative anskaffelser til 
å utvikle lokalt næringsliv? 

 

Hvordan kan næringslivet i regionen bidra til at kommunene oppnår sine mål for 
samfunnsutvikling? 

Forutsetter at det finnes muligheter for næringslivet til å finne/forstå våre mål for samfunnsutvikling. 
Det er uklart hvordan vi legger til rette for at næringslivet kan gjøre business på at vi har mål. Hvor 
aktive er vi selv til å være ledende på feltet? (Etterspørre «grønne»/bærekraftige løsninger og 
leveranser.) 

 

  



 

Dialogmøtene 

Gausdal har et systematisk og operasjonelt konsept betegnet som Dialogmøter. Disse kjøres årlig 

med relevante brukergrupper og er svært avholdt både av brukergruppene, administrasjonen og de 

folkevalgte. 

Dialogmøtene er en arena der kommunen inviterer inn representanter for relevante brukergrupper 

til å redegjøre for folkevalgte og administrasjonen om hvordan de opplever kommunens prestasjoner 

på det aktuelle temafeltet. Synspunktene referatføres og danner grunnlag for kommunens arbeid 

med å forbedre sine prestasjoner på temafeltet. Hvilke brukergrupper kommunen inviterer særlig fra 

år til år innen teknisk og næring, avgjøres i en forutgående dialog mellom folkevalgte og de to 

fagenhetene. De senere årene har det eksempelvis vært hold dialogmøter med reiselivet, 

fritidsboligutviklere og entreprenører. Faktorer som vurderes i valgt av sektorer for påkommende 

dialogmøte, er normalt: 

• Hvilke næringssektorer/brukergrupper har vi hatt særlig mye interaksjon med og derfor bør 

høres om hvordan de opplever interaksjonen? 

• Hvilke næringssektorer/brukergrupper har opplever vi at vi kan/bør kunne prestere bedre for 

og derfor bør høres? 

• Hvilke næringssektorer/brukergrupper har vi litt for lite fokus på og derfor bør løftes inn for å 

få synspunkter på hva som er viktig for dem i interaksjonen med kommunen. 

Næringsrelevante temaer berøres både på dialogmøtet for Landbruk og for Teknisk/næring. I en 

kommune som Gausdal, har en relativt høy andel av næringssakene arealberøringer og det er derfor 

funksjonelt at disse to planområdene holder felles dialogmøte med næringssektorene. 

 

Foreløpige anbefalinger 

Av referatene fremgår det at næringssektorene/brukergruppene er godt tilfredse med at Gausdal har 

et system for årlig å føre dialog med relevante brukergrupper/næringssektorer om hvordan de 

opplever kommunens prestasjoner og hvordan disse kan utvikles ytterligere. 

Det bør vurderes om konseptet med næringsrelevante årlige dialogmøter mellom næringsliv, 

folkevalgte og administrasjon bør implementeres i samtlige av våre kommuner. Den direkte 

tilbakemeldingen fra brukergrupper/næringssektorer er verdifull for kommuner som har ambisjoner 

om å være best mulig tilretteleggere for sitt næringsliv. 

 

 

  



 

Vedlegg 3 Innspill fra arbeidsgruppe Lillehammer 

Lillehammer kommune som tilrettelegger for næringslivet 
Kommunedirektøren satte juni 2020 ned en gruppe som har jobbet med hvordan Lillehammer 

kommune skal fungere som tilrettelegger for næringslivet. Mandat for gruppen og sammensetning 

ligger vedlagt. 

Det er gjort en internundersøkelse blant ansatte som jobber utadrettet og potensielt kan ha kontakt 

med næringslivet. I tillegg er det gjort en generell undersøkelse i næringslivet, som er lagt til grunn 

for gruppens arbeid. Begge undersøkelsene er vedlagt.  

Lillehammer kommune har periodevis hatt et rykte som en kommune der det er vanskelig å få til 

utvikling. Dette ser vi blant annet i ulike media-oppslag. Uansett om dette er fortjent eller ikke, så er 

det en utfordring som kommunen må ta på alvor, og det må settes inn tiltak og aktiviteter for å få 

endret dette.  

En intern undersøkelse som er gjort, viser at hele 69 % av de ansatte som jobber med utadrettet 

virksomhet ikke vet hvordan arbeidet med næringsutvikling er organisert.  Over 50 % mener at under 

25 % av henvendelsene om næring handler om næringsutvikling.  

En lang rekke aktører i en kommune har verktøy som kan brukes til å fremme utvikling i næringslivet. 

Hvordan arealplaner utvikles, hvordan regelverk tolkes, hvor raske vi er til å løse saker for 

næringslivet og hvor gode vi er på å samhandle internt for å løse disse sakene, er alle viktige forhold 

som påvirker hvordan næringslivet ser på det å drive virksomhet i en kommune. 

Som utgangspunkt for forbedringsarbeid ligger en erkjennelse av at noe kan gjøres bedre. En slik 

erkjennelse er ikke vanskelig å gjøre i Lillehammer kommune. Riktignok måler vi ikke kontinuerlig 

hvordan næringslivet oppfatter kommunen, men det er et såpass stort antall henvendelser til 

kommunene som peker på denne problemstillingen til at vi kan legge til grunn at mye kan forbedres. 

Forslaget til arbeidsgruppen er at Lillehammer kommune i stedet for å kjøre et stort prosjekt med 

radikale endringer, jobber etter en metodikk der vi gjør kontinuerlige forbedringer. Metodikken som 

legges til grunn er basert på Lean. Lean setter kunden i fokus, og har ofte til hensikt å bedre den 

økonomiske lønnsomheten til bedriften. I dette tilfellet er hensikten å bidra til mest mulig 

verdiskaping og økt sysselsettingen i næringslivet. 

Lean-prosesser kan gjøres på ulike måter, men felles er at det handler mest om kultur og mindre om 

metodikk. Om man klarer å få alle involverte til å tenke hverdagsforbedringer, har det større effekt 

enn å drive med store forbedringsprosjekter. Samtidig er det helt nødvendig å gjøre målinger slik at 

man vet hva som kan forbedre situasjonen for kunden (i dette tilfellet næringslivet), og man må måle 

effektene av forbedringsarbeidet.  

  

Mulige forbedringsområder 
Eksempler på områder der kommunen kan ha forbedringspotensial, og som det vil jobbes nærmere 

med: 

• Svartiden for henvendelser som kommer fra næringslivet 

• Intern samhandling som grunnlag for et enhetlig svar utad 

• Hvordan næringslivet trekkes inn i planprosesser 

• Hvordan øke entusiasmen for å bidra til at utvikling skjer 



 

• Hvordan skape et eierskap til næringsutvikling hos større deler av kommunens 

virksomhetsområder 

• Hvordan oppnå økt ivaretagelse og oppfølging av initiativer, enten de kommer internt fra 

kommunen eller eksternt 

Gruppen som settes ned vil se på disse områdene, men står også fritt til å trekke inn andre 

forbedringsområder. 

  

Hva som må inngå i kommunens forbedringsarbeid for bedre tilrettelegging for 

næringslivet 
  

1. Vurdering av hvilke tjenester som det skal satses på for å dekke nærlingslivets behov i deres 

møte med kommunen 

2. Skape kultur for utviklingsinitiativ der det tas i bruk innovative metoder for oppgaveløsning  

3. Få på plass analyser som skal gi grunnlag for riktig prioritering av innsatsområder 

4. Utarbeidelse av en endringsstrategi med påfølgende tiltak for å bedre kommunens evne som 

tilrettelegger for næringslivet 

5. Mål og ambisjoner for kommunens kontakt og virksomhet for næringslivet 

6. Måling, evaluering og justering av kommunens tjenester for næringslivet 

  

Konkret forslag til organisering og arbeidsform 
Arbeidsgruppen som nå har vært nedsatt fortsetter å virke som en administrativ gruppe som skal 

jobbe med forbedringer. Det må utpekes en prosesskonsulent, som får oppdraget med å dra gruppen 

gjennom prosessene. I første omgang jobbes det over en treårshorisont. Etter tre år gjøres det en 

evaluering som grunnlag for å vurdere videreføring. 

Arbeidet til gruppen skal være forankret i arbeidsmetodikken for kontinuerlig forbedring og Lean. 

Gruppen skal jobbe videre med resultatene fra gjennomført internundersøkelse i kommunen og 

gjennomført generell undersøkelse i næringslivet.  

Arbeidet forankres i toppledelsen, ved at det rapporteres til kommunedirektørens ledergruppe en 

gang i kvartalet. Det rapporteres da på tiltak som er gjennomført, siste måling av effekter og tiltak 

som iverksettes framover. 

  

Lillehammer, 19.11.2020 

  

Ole Rolstad 

Leder for arbeidsgruppen Felles innsats for næringsutvikling 

 

 

  



 

Vedlegg 4 Styrket og strukturert innsats i utvikling av nettverk og 

potensielle klynger 
Lillehammer-regionen jobber for at bedriftsnettverk og klynger skal skape størst mulig verdi for 

bedriftene. Vi jobber etter følgende modell: 

Arbeidsmetodikk – utviklingsfaser for arbeid med nettverk/klyngeutvikling:   

1. Mindre regionale/lokale ikke-formaliserte nettverk: skape gode møteplasser, eks: 

kulturnæringer, mediebransjen, lokalmat, arrangørnettverk (opp til 25). Lillehammer-

regionen Vekst fasiliteter og bringer folk sammen, men nettverkene må være 

selvdrevne. Målsetning med disse nettverkene er at folk internt i en bransje, og 

gjerne på tvers av bransjer, møtes og snakker sammen. 

2. Mindre, regionale/lokale formaliserte nettverk: initiativ, forankre, koble (ca inntil 10) 

(eks: filmnettverket, Lillehammer IT, Mat fra Øyerfjellet). LRV kan være med og 

utvikle nettverket, og bidra til at nettverket får gode rammer og setter seg tydelige 

mål. Vil i noen tilfeller følge nettverket tett, men ønsket er at nettverket blir mest 

mulig selvgående. Nettverket kan forbli i denne kategorien, eller det kan løftes opp til 

nivå 3 

3. I denne kategorien er målsetningen å få en nasjonal klyngestatus. Handler om å 

utvikle allerede sterke klynger og løfte status for klyngen (eks: reiseliv/Snowball og 

Cyberland). Dette arbeidet er svært arbeidskrevende, og gjøres kun for et fåtall 

nettverk ad gangen 

4. I en del tilfeller er ikke målsetningen å utvikle nettverket med geografisk 

utgangspunkt i Lillehammer-regionene, men å koble aktørene på regionale/nasjonale 

klynger (eks Norwegian Wood Cluster).  

  



 

 

Kompetanse og samarbeid – temarapport 
Denne rapporten er en av totalt seks temarapporterter som er utarbeidet som en del av prosessen 

med å utarbeide strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Temarapportene svarer opp 

hovedelementene i planprogrammet: 

✓ Bærekraftig business som konkurransefortrinn 

✓ Fremtidens næringsliv 

✓ Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 

✓ Kompetanse og samarbeid 

✓ Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

✓ Regional utvikling 

Temarapportene handler om svært ulike temaer, og det er valgt å bygge opp rapportene ulikt. Om du 

ønsker å se nærmere hva som ligger i de seks problemstillingene temarapportene tar for seg, 

henviser vi til planprogrammet. 

Kompetansegap 
Kompetanse og samarbeid er to faktorer som er viktig, og vil bli viktigere, for næringslivet for å skille 

seg ut i konkurransen fra alle andre. Vi har hittil fokusert mye på arbeidskraft ved høyere utdanning, 

men behovet for arbeidskraft med yrkesfag er vel så stort. 

I NHOs nasjonale kompetansebarometer (2019) sier mellom 57% og 65% av bedriftene nasjonalt at 

de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov. Innlandet og Vestfold/Telemark er lavest 

med 57%, Nordland høyest med 65%. Tankevekkende samtidig som Innlandet er blant fylkene med 

lavest utdanning. Undersøkelsen er ikke ned på kommune- eller regionnivå. Av den kompetansen 

som soleklart de fleste vil mangle i fremtiden er håndverksfag, der 55% i stor eller noen grad mener 

de vil mangle folk. Det er byggfag som er mest etterspurt. 

Store bedrifter har behov for bachelor- og masterkompetanse, mindre bedrifter yrkesfag og fagskole. 

På høyere utdanning er det bygg-, maskin- og elektroingeniører som er mest etterspurt. Det er 

bransjene med mest behov (håndverksfag) som har minst samarbeid med høgskole og universitet. 

Sammen med bilbransjen er bygg- og anleggsbransjen de som er best på lærlinger, de er også de som 

sliter mest med å få tak i lærlinger, spesielt mindre virksomheter. Reiseliv etterspør lite kompetanse, 

er dårlige på lærlinger og dårlig på samarbeid. 

På videregående nivå er hovedtendensen at de unge søker på de tilbudene som er geografisk 

nærmest, det er derfor viktig at det videregående tilbudet gjenspeiler behovet hos bedriftene i den 

regionen skoletilbudet er.  Det er også gjerne slik at de blir værende i regionen etter endt læretid. 

Migrasjon rundt i landet for denne type kompetanse er lav, og behovet dekkes heller med utenlandsk 

arbeidskraft.  

Innlandet fylkeskommune reviderer nå det videregående tilbudet i Lillehammer-regionen med 

virkning fra 2021, og har i 2020 hatt en prosess der næringslivet har vært involvert. Mulige nye 

tilbud: 

• Betong og mur 

• Rør 

• Ventilasjon, membran og taktekking 



 

• Automatisering 

• Kjøttfag og næringsmiddelindustri 

• Informasjonsteknologi og medieproduksjon, studieforberedende 

Når det gjelder reiselivet kjenner ikke Visit Lillehammer behovet godt nok, men dette er en næring 

med mye sesongarbeid og gjennomtrekk. Covid-19 har forverret situasjonen, da mange søker seg 

vekk fra bransjen for å få seg jobb, dermed er mange dyktige mennesker borte når bransjen igjen får 

oppgangstider. 

En utfordring for reiselivet er statusen for bransjen. Lav utdanning, lønnsnivå, en næring som preges 

av mange små virksomheter, få karrieremuligheter, lite samarbeid med utdanningsinstitusjoner og 

andre bedrifter gjør at denne næringen sliter med å tiltrekke seg kompetanse. 

Selv når det kommer tilbud om kompetansehevende tiltak, som FRAM Reiseliv, er bedriftene trege 

med å henge seg på. 

Karriere Lillehammer, som er Innlandet fylkeskommunes tilbud om videreutdanning, har lav 

etterspørsel etter sine tilbud. Dette kan ha med manglende markedsføring å gjøre, fordi dette er et 

fleksibelt og økonomisk gunstig tilbud for bedriftene. 

En ting er hva bedriftene selv sier om sitt kompetansebehov. Noe annet er hva trendene og 

utviklingen sier om hva slags kompetanse næringslivet trenger i framtidas næringsliv. Særlig små og 

mellomstore bedrifter har ikke ressurser til å se inn i glasskula. Skal vi tolke dagens utvikling og de 

fremtidsvyene som presenteres fra mange kanter, er bærekraft, automasjon, kunstig intelligens og 

digitalisering noen kompetanseområder som næringslivet må forholde seg til. 

Hvor vi kan gjøre en forskjell 
Vi kan  

a. være speidere - Identifisere bedrifter og fremtidig nødvendig kompetanse for disse, og koble 

og stimulere disse. 

b. være oppdatert på og formidle relevante kompetansehevende tilbud og 

finansieringsløsninger for kompetanseheving mot enkeltbedrifter. 

c. etablere møteplasser for kompetanseheving og ressursdeling 

d. være bindeledd mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene, og være aktive mot 

enkeltvirksomheter vi mener kan ha et behov som kan dekkes. 

e. jobbe med langsiktig rekruttering innad og inn til regionen på et spisset nivå, ikke generelt. 

f. stimulere til samarbeid om ressurser og kompetanse, som gjør det mer attraktiv å jobbe her. 

Det kan for eksempel være å dele ressurser mellom sommer- og vinteraktører eller få flere 

virksomheter til å gå sammen om å ansette spisskompetanse. 

g. få næringslivet til å fremsnakke egen næring på grunnskole- og videregåendenivå. 

Mulige samarbeidspartner 
Det er mange aktører som jobber for og med kompetanse og samarbeid på lokalt, regionalt og 

fylkesnivå, og her er kanskje noe av problemet. Mange tilbydere gjør bedriftene forvirret fordi 

tilbudene ikke er sortert og tilpasset mottageren, og de blir derfor oversett. Med en samkjøring kan 

budskapet nå bedre frem. 

Kompetanseforum er et samarbeidsorgan, men på overordnet nivå og ikke på operativt nivå. For å 

operasjonalisere kompetansetilbudene er NAV, Karriere Lillehammer, Høgskolen og de videregående 

skolene i Lillehammer og Gausdal viktige samarbeidspartnere. 



 

For å avdekke behov og markedsføre tilbudene vil næringsorganisasjonene i regionen og NHO 

Innlandet være naturlige partnere. 

Det har vært og er initiativ til en innlandssatsing med Arena Innlandet på rekruttering inn til 

regionen, her må det gjøres en strategisk vurdering om det dekker våre behov. 

Hva bedriftene sier 
I de bedriftsbesøkene og –samtalene vi har hatt det siste året eller to har vi tatt opp dette med 

kompetanse og behovet for arbeidskraft. Det generelle inntrykket er at flere bransjer sliter med å få 

tak i relevant arbeidskraft. Dette gjelder  

• prosessindustri (tre og næringsmiddel). Her finnes det ingen utdanning lokalt og knapt nok 

nasjonalt. Disse næringene må derfor rekruttere fra grunnen av og gi all opplæring internt. 

• bygg & anlegg (deriblant fritidsboligbygging). Det er ofte de store entreprenørene som tar 

tilgjengelige lærlinger, og er flinke på det. De mindre har ikke godkjenning som lærebedrift 

og kan derfor ikke ta inn lærlinger. Her kan en mulighet være å dele på lærlingeansvaret 

mellom flere virksomheter. 

• reiseliv (kokk). Matfag sliter generelt med lav søknad i videregående. Yrket har i tillegg stort 

frafall i ung alder grunnet ugunstige arbeidsforhold som er uforenlig med bl.a. et normalt 

familieliv. Paradokset er at kokker er stjerner på TV og i VM. Resultatet er at man må 

rekruttere kokker fra utlandet uten forankring i norsk matkultur. Her kan alternative 

opplæringsløp, som voksenopplæring i bedrift, være en løsning. Mange blir mer interessert i 

mat i voksen alder enn de var som sekstenåring. 

• IKT (programmerere). Her vinner ofte mer urbane strøk som Oslo kampen om talentene. 

Lønnsnivået er høyere, og som ung vil man gjerne til storbyen. Her bør bransjen gå sammen 

for å se hva man kan tilby utover fast jobb. 

 

 

  



 

Temarapport: Lillehammerregionen som nasjonalt senter for 

fritidsboliger 
Denne rapporten er en av totalt seks temarapporterter som er utarbeidet som en del av prosessen 

med å utarbeide strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Temarapportene svarer opp 

hovedelementene i planprogrammet: 

✓ Bærekraftig business som konkurransefortrinn 

✓ Fremtidens næringsliv 

✓ Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 

✓ Kompetanse og samarbeid 

✓ Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

✓ Regional utvikling 

Temarapportene handler om svært ulike temaer, og det er valgt å bygge opp rapportene ulikt. Om du 

ønsker å se nærmere hva som ligger i de seks problemstillingene temarapportene tar for seg, 

henviser vi til planprogrammet. 

Bakgrunn 
Lillehammerregionen har i sine tre kommuner, rundt 8.500 fritidsboliger. Totalt rundt 25.000 

fritidsboliger sokner til Lillehammer som «sin» fritidsboligby.  

Etableringen av og bruken av fritidsboligene genererer en betydelig økonomisk verdiskaping for hele 

regionen som både omfatter byen Lillehammer og kommunene Gausdal og Øyer som huser rundt ¾ 

av alle fritidsboligene i regionen. Verdiskapingen omfatter en rekke tilgrensende næringer og er i 

sum blant sektorene som skaper størst økonomisk aktivitet i regionen. 

Størrelsen på fritidsboligsektoren genererer betydelige ikke-økonomiske verdier for regionens 

fastboende. Utbudet av arrangementer, opplevelser, varehandel, private tjenestetilbud, løyper, stier 

etc, ville vært betydelig mindre uten den store kundegruppen fritidsboligbrukerne utgjør. Videre er 

de viktige og i en del tilfeller, en avgjørende gruppe i finansieringen av lovpålagte offentlige 

tjenestetilbud gjennom sine bidrag i form av eiendomsskatt samt til etablering og drift av tilrettelagte 

skiløyper, stier etc. 

Status  
Svært mange av landets store leverandører av fritidsboliger har representasjon i regionen ved at de 

enten har sitt hovedkontor eller avdelingskontor her. Dette genererer omfattende sysselsetting 

direkte og indirekte samt økonomisk verdiskaping. Regionen huser også flere sentrale 

kompetansemiljøer for fritidsboligsektoren. De mest kjente er forsknings- og analysemiljøene ved 

Høgskolen i Innlandet og Østlandsforskning. Kompetansemiljøet ved Norsk Turistutvikling er en 

sentral partner for aktører som ønsker å utvikle sine fritidsboligområder og destinasjoner. 

En videre utvikling både i antall fritidsboliger og antall bruksdøgn påvirkes i særlig grad av: 

• Antall operativt tilgjengelige tomter 

• Attraktiviteten til destinasjonene 

• Attraktiviteten til tomtene 

• Markedskompetansen til fritidsboligleverandørene 

• Tilgjengeligheten og kvaliteten på infrastruktur som tilrettelegger for mobilitet (veier, 

jernbane, bredbånd, bildeling, persontransportløsninger i og mellom destinasjonene og 

Lillehammer) 



 

• Tilgjengeligheten og kvaliteten på kommersielle arrangementer og opplevelser 

• Offentlige skatter og avgifter 

• Sektorens klima- og miljørelaterte omdømme 

Samtlige punkter i listen over har vi helt, delvis eller i noen grad i innflytelse over eller kan påvirke. 

Utfordringer og muligheter 
Skal fritidsboligsektoren også i årene fremover kunne bidra med økonomisk verdiskaping, 

finansiering av kommunale tjenester samt fellesgoder også for regionens fastboende, må følgende 

utfordringer håndteres: 

Antall operativt tilgjengelige tomter: Fremtidige fritidsboliger kan etableres både på i nye 

felt og i eksisterende felt. Hvor mange nye som faktisk blir etablert, avhenger av 

reguleringsplanene og dernest, men i betydelig grad, av attraktiviteten i markedet. En 

regulert tomt er ikke operativt tilgjengelig dersom den ikke er omsettbar i et marked. 

Tilgjengeliggjøring av operative tomter er relativt lange løp fra grunneierinitiativ og helt frem 

til salgsklar tomt. Det er derfor nødvendig at vi håndterer utfordringen med å ha stor nok 

tomtereserve for fritidsboliger til enhver tid. 

Attraktiviteten til destinasjonene: Hva som gjør en fritidsboligdestinasjon attraktiv, er en 

mangesidig tematikk. Flere av de indirekte faktorene er nevnt som egne punkt i listen for 

dette kapitlet i næringsplanen. Kommunen har en sentral rolle som tilrettelegger for 

utviklingen av attraktive destinasjoner. Som planmyndighet og aktiv partner i 

destinasjonsutviklingsprosesser, er det viktig at kommunen legger til rette for attraktive 

tomter, god infrastruktur, muligheter for bredde i servicetilbud, god organisering av ferdsel 

(organisering av myke og harde trafikanter) og fellesgoder som løyper, stier etc.  

Attraktiviteten til tomtene: Hva som er attraktive tomter/fritidsboliger, bestemmes av 

markedet. Det finnes betalingsvilje for alt, men ikke alle segment er tilstrekkelig store til at 

grunneiere/fritidsboligleverandørene prioriterer konseptene. Det er ikke mulig å vedta 

attraktivitet. Dette innebærer at kommunens utviklerfunksjon i særlig grad er sentral i 

tilrettelegging for at grunneiere og fritidsboligleverandørene skal kunne tilby fritidsboliger 

med løsninger og utforminger som det er marked for. Reguleringsplaner må både gi rammer 

for en strukturert utvikling og handlingsrom nok til at grunneiere/fritidsboligleverandør kan 

gjøre justeringer i tråd med trendutviklinger i markedet.  

Markedskompetansen til fritidsboligleverandørene: Å legge til rette for og stimulere til at 

fritidsboligleverandørene kan bevare og utvikle sin ledende posisjon, krever kontinuerlig 

analytisk maredestilnærming, en løpende kompetansehevning innen fritidsboligkonsepter, 

segmentforståelse, produksjonsteknikk, miljø- og klimaforståelse, arealforståelse og 

destinasjonsutvikling. Dette må gjøres internt i grunneiermiljøer og hos 

fritidsboligleverandørene, i samhandlingen mellom dem og i særlig grad i samarbeid med 

ulike spesialkompetansemiljøer. Å være en tilrettelegger for etablering av arenaer og kobling 

mellom aktørene, er en særlig viktig rolle for utviklingsorienterte kommuner. 

Tilgjengeligheten og kvaliteten på infrastruktur og tilrettelegger for mobilitet: 

Fritidsboligsektoren er en rekreasjonssektor. Ledende er vi kun dersom fritidsboligkjøperne 

og -brukerne opplever at tilgjengeligheten er god og at tilretteleggingen for mye bruk er god. 

Aktivt kommunalt engasjement for god infrastruktur og for god mobilitet (veier, jernbane, 

bredbånd, bildeling, persontransportløsninger i og mellom destinasjonene og Lillehammer) 

er derfor avgjørende. 



 

Tilgjengeligheten og kvaliteten på kommersielle arrangementer og opplevelser: Når store 

arrangementer gjennomføres i regionen, øker belegget i fritidsboligene både av eierne selv 

og fordi arrangementsdeltakere leier tilgjengelige fritidsboliger. Å legge til rette for økt bruk, 

fordrer derfor tilrettelegging for store arrangementer og attraktive opplevelser i regionen. 

Offentlige skatter og avgifter: Fritidsboligeierne- og brukerne har rett til og behov for ulike 

kommunale tjenester og tilrettelegginger. Skatter og avgifter er en av flere finansieringskilder 

av disse. Fritidsboligeierne er i stor grad innforstått at det foreligger et bytteforhold. Skal 

regionen beholde og utvikle sin nasjonale fritidsboligposisjon, er en form for paritet mellom 

det offentlige tjenestetilbudet og nivået på skatter/avgifter nødvendig. 

Sektorens klima- og miljørelaterte omdømme: Utvikling av fritidsboligsektoren innebærer 

alltid bruk av ressurser og areal samt forflytting av personer og varer. Dette innebærer en 

risiko for klima- og miljøbelastninger. Skal regionen beholde og utvikle sin posisjon nasjonalt 

som bland de ledende fritidsboligregionene, er det nødvendig at etableringene og bruken 

fremover har en lavere klimabelastning, i mindre grad truer naturmangfold og skaper mindre 

miljøutfordringer enn tilfellet har vært frem til nå. For regionen er dette samtidig en mulighet 

til å gjøre sektoren mer attraktiv.  

  



 

Temarapport: Regional utvikling  
Denne rapporten er en av totalt seks temarapporterter som er utarbeidet som en del av prosessen 

med å utarbeide strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Temarapportene svarer opp 

hovedelementene i planprogrammet: 

✓ Bærekraftig business som konkurransefortrinn 

✓ Fremtidens næringsliv 

✓ Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 

✓ Kompetanse og samarbeid 

✓ Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

✓ Regional utvikling 

Temarapportene handler om svært ulike temaer, og det er valgt å bygge opp rapportene ulikt. Om du 

ønsker å se nærmere hva som ligger i de seks problemstillingene temarapportene tar for seg, 

henviser vi til planprogrammet. 

Status i vår region 
Næringsutvikling skjer ikke i et vakuum, men i nær interaksjon med den øvrige utviklingen i 

samfunnet. For å lykkes med ambisjonene for næringsutviklingen må regionen fremstå både 

som et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet og som et attraktivt sted å bo og leve, slik at 

næringslivet skal kunne rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft.  

Det er en rekke strategiske prosesser som i stor grad influerer på regionens nærings- og 

bostedsattraktivitet, men der beslutningene fattes på et høyere geografisk nivå enn 

Lillehammer-regionen. Dette dreier seg om saksområder primært innen fire felt: 

• samferdsel  

• lokalisering av offentlige og semi-offentlige arbeidsplasser  

• nasjonalt og regionalt bestemte rammebetingelser for næringsutvikling 

• lokal autonomi knyttet til ressursutnyttelse, arealdisponering og stedsutvikling 

I mange strategiske saker vil Lillehammer-regionen ha felles interesser med kommuner og 

regioner utenfor vår region. I dag har regionen et formalisert samarbeid med kommunene i 

Gudbrandsdalen gjennom Gudbrandsdalstinget og regionen er også medlem i Fjellnettverket 

som er et politisk forum for kommuner, regioner og fylker i fjellområdene i Sør- og Midt-

Norge. Regionen har pr. i dag ingen formalisert og overordnet samarbeidsarena med 

kommunene og regionene sør for Lillehammer-regionen, men det samarbeides på ad hoc basis 

i enkeltsaker der kommunene og regionene har felles interesser.  

Utfallet av beslutningsprosesser innen de nevnte saksområdene på nasjonalt hold påvirker 

utvilsomt regionens attraktivitet både for næringsliv, bosatte og besøkende. Erfaringene så 

langt tilsier imidlertid at kommunene i Lillehammer-regionen har vært utilstrekkelig rigget for 

å jobbe proaktivt og effektivt med slike eksterne og langsiktige, strategiske prosesser. 

Resultatet er at arbeidet har blitt for tilfeldig og at vi ofte kommer for seint inn i prosessene til 

at vi har noen reell påvirkning på disse.  

Det er heldigvis også mange sider ved næringsutviklingen som kommunene selv i stor grad 

kan påvirke direkte gjennom eget arbeid. Wekre og Jensen (2018) påpeker at kommunens 

rolle som næringsutvikler er blitt stadig mer kompleks de siste årene. Skillet mellom 



 

næringsutvikling og annen samfunnsutvikling har blitt mindre. Arbeidskraft og kompetanse 

har i økende grad blitt en knapphetsfaktor, og det å lykkes med næringsutvikling handler 

derfor om noe mer enn å bidra til å skape arbeidsplasser. Det skal være attraktivt både å jobbe 

og bo et sted, i en kommune og region. Det blir derfor et viktig spørsmål for kommunene i 

Lillehammer-regionen hvordan disse framover best mulig kan ivareta rollen som 

næringsutvikler i bred forstand.  

Muligheter 
Gjennom arbeidet med temarapporten har vi identifisert 3 muligheter. Disse gjennomgås under. 

1. En arbeidsmetodikk for store, strategiske saker 

Som et ledd i arbeidet med den regionale næringsplan har det høsten 2020 blitt utviklet en 

modell for hvordan vi i fremtiden i større grad skal komme i posisjon for å påvirke eksterne 

prosesser som er avgjørende for regionens utvikling. Modellen er vedtatt i Interkommunalt 

politisk råd.  

Kjernen i modellen er at det skal opprettes en arbeidsgruppe for hvert av de til enhver tid 

prioriterte strategiske saksområdene. Arbeidsgruppene skal bestående av én ordfører, én 

interkommunal administrativ ressurs og én administrativ ressurs fra hver av de tre 

kommunene. Saksansvarlig oppnevnes blant de administrative representantene.  

Interkommunalt politisk råd skal vedta hvilke saksområder som prioriteres og hva man ønsker 

å oppnå innenfor disse. Lista over prioriterte saksområder vurderes justeres etter behov, 

fortrinnsvis i forbindelse med rådets årlige Budsjett- og tiltaksplan.  

De respektive arbeidsgruppene vil ha ansvar for å det langsiktige politiske og administrative 

arbeidet med sine saksområder og vil rapportere fortløpende i Interkommunalt politisk råd og 

i politiske fora i kommunene. 

Det legges til grunn at det er arbeidsgruppene som etableres for prioriterte strategiske 

saksområder også må vurdere om dette vil være tjent med at det inngås allianser med andre, 

hvilke alliansepartnere som er hensiktsmessige og hvordan vi eventuelt best kan legge til rette 

for et slikt samarbeid.  

Med bakgrunn en totalvurdering av behovet for og potensialet i å inngå allianser knyttet både 

til nasjonale beslutningsprosesser og regionalt utviklingsarbeid for øvrig, forutsettes det at 

Interkommunalt politisk råd løpende vurderer om det er grunnlag å opprette nye eller avvikle 

eksisterende, formaliserte samarbeidsarenaer.  

 

2. Styrke kommunene som næringsutviklere i bred forstand 

Kommunenes rolle som næringsutvikler er mangesidig. Det handler selvsagt om det direkte, 

næringsrettede arbeidet som den regionale næringsutviklingsenheten, Lillehammer-regionen 

vekst, ivaretar i form av virkemidler, veiledning, rådgiving og oppfølging overfor lokalt 

næringsliv (bedrifter og etablerere) og utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet. 

Men det handler også om mye av kommunenes øvrige virksomhet og samhandlingen med 

disse. For å lykkes enda bedre med det regionale næringsutviklingsarbeidet kreves det at vi 

framover har fokus på koordinering og samarbeid på tvers av sektorer og kommunegrenser.  



 

Spesielt viktig vil det være å sikre at regionen har tilstrekkelig med attraktive næringsarealer 

for utvikling av både eksisterende og framtidig næringsliv og en effektiv 

byggesaksbehandling som sikrer gode, men raske prosesser slik at potensielle investeringer i 

næringslivet ikke stopper opp. I dette inngår også å ha beredskap som gjør at vi kan gripe 

muligheter for f.eks. større næringsetableringer. I dag har regionen knapphet av attraktive 

næringsarealer, spesielt for arealkrevende virksomhet og denne utfordringen er det derfor 

behov for å adressere.  

Kommunens rolle som næringsutvikler handler også om hvordan vi regionalt skal jobbe 

strategisk for å kapitalisere best mulig på nasjonale lokaliseringsbeslutninger og 

samferdselsprosjekter som vi faktisk får til regionen. Nærliggende i denne sammenheng er ny 

E6 som vil stå ferdig fram til Øyer i 2025. Denne vil redusere kjøretiden til/fra Oslo-området, 

noe som forventes å gjøre regionen mer attraktiv både for næringsliv, brukere av 

fritidsboliger, turister og fastboende. Hvor store ringvirkninger ny E6 faktisk vil skape for 

regionen avhenger imidlertid i stor grad av hva kommunene og regionen selv gjør for å 

maksimere disse. Et fortsatt tett samarbeid med Nye Veier i detaljeringen av prosjektet vil 

være viktig i så måte, men kommunene bør også jobbe strategisk med tanke på hvordan man 

vil utvikle og utnytte arealene i tilknytning til nye E6 med tanke på næringsformål.  

Som påpekt over går imidlertid nærings- og bostedsattraktivitet hånd i hånd. Unge og 

kompetente arbeidstakere og gründere som vi ønsker å rekruttere og beholde i regionen 

forventer mer enn en interessant jobb å gå til. Regionens nærhet til attraktive friluftsområder, 

en stabil vinter og et rikt idretts- og kulturliv bidrar utvilsom til bostedsattraktiviteten. Som 

kommuner er det imidlertid andre elementer ved bostedsattraktiviteten man i større grad kan 

påvirke.  

De fleste flytteundersøkelser er samstemte i at sammen med jobb, er det bolig og 

stedskvaliteter som de viktigste faktorene for bostedsvalg. I Lillehammer-regionen må vi 

derfor sørge for å ha en differensiert boligpolitikk som ivaretar dem vi ønsker å rekruttere og 

beholde, og vi må sørge for attraktive kommune- og regionsenter som dekker næringslivets og 

innbyggernes forventninger både til tjenester og rekreasjon. Både boligpolitikken og 

stedsutviklingsarbeidet må være fundert i kunnskap om preferanser og behov hos dem vi 

ønsker å tiltrekke oss, og den bør samordnes mellom kommunene, slik at disser utfyller 

hverandre på en helhetlig og god måte.  

 

3. Kommunisere attraktivitet 

Lillehammer-regionen har utvilsomt mange kvaliteter og muligheter både for 

næringsetableringer og som bosted for heltids- eller deltidsinnbyggere. Det hjelper imidlertid 

lite dersom vi ikke klarer å kommunisere dette til målgruppene. Svært mange regioner og 

kommuner kjemper om de samme målgruppene. I vår kommunikasjon er det derfor viktig at 

vi klarer å løfte fram regionens unike kvaliteter på en måte som skiller oss fra våre 

konkurrenter, at vi er bevisste på hvilke målgrupper vi til enhver tid kommuniserer med og at 

vi skreddersyr budskapet til disse.   

 

 


