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Bakgrunn og mandat

2012/2013: Mulighetsstudie om regionens arbeid med 
næringsutvikling (PWC)

2013/2014: Felles plan for næringsutvikling i regionen

Fra 2015: Lillehammer og Gausdal samorganiserer sine ressurser for å 
realisere planen

Fra 2016: Øyer blir med, LRV organiseres som et vertskommune-
samarbeid med Lillehammer som vertskommune

Mandatet for LRV er gjeldende regional næringsplan (pt. Regional 
næringsplan 2018-2028)



Evalueringen

• Gjennomgått ytre rammebetingelse og mål i regional næringsplan 
2018-2028

• Brukt åpent tilgjengelig statistikk mv. for å vurdere resultater og 
måloppnåelse



Ytre rammebetingelser

• Infrastruktur
• 4-felts E6

• Dobbeltspor til Lillehammer

• Bredbånd

• Økt strategisk samarbeid næringsliv/FoU

• Økt innslag av FoU i næringslivet



Gründer og vekstservice

Mål: Lillehammer-regionen er en region som er kjent for å være et godt 
sted å etablere bedrifter og få dem til å vokse

✓Plassering i NHOs Kommune-NM

✓Antall nye aksjeselskap

✓Antall gasellebedrifter
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HUB LHMR

• Hub LHMR er et kontorfellesskap og entreprenørskapssenter midt i 
Lillehammer sentrum. Et medlemskap i Hub LHMR inkluderer bruk av 
fleksible kontorarbeidsplasser for ulike behov.  Medlemmene har 
tilgang til næringsutviklingsressurser fra Lillehammerregionen og en 
rekke aktiviteter for kompetanseheving og organisasjonsutvikling.

• Oppstarten våren 2015:  6 personer 

• 11. mars : 46 personer



Næringsarealer

Mål: Lillehammer-regionen skal ha tilstrekkelig tilgjengelig næringsareal 
i ulike områder og i ulike nivåer av tilrettelegging som er nødvendig for 
å være attraktiv for etableringer og ekspansjon.

• I Lillehammer og Gausdal er det ubalanse mellom det som 
etterspørres av næringsarealer og det kommunene kan tilby. 
Situasjonen er noe bedre i Øyer.

• De sentrale signalene om jordvern er sterke, krav om fortetting på 
eksisterende arealer. 

• Være en tydelig stemme for næringslivet i forbindelse med 
arealdisponering i kommunenes planer.



Profilering av Lillehammer som bo-, studie- og 
arbeidsregion
Mål: Lillehammer-regionen skal være blant Norges mest attraktive bo-
og arbeidsmarkedsregioner.

✓Antall innbyggere

✓Antall arbeidsplasser
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Homesick

• LRV har blant annet tatt initiativ til å koble næringsaktører i regionen 
på jakt etter kompetanse med folk som ønsker å flytte (hjem) til 
regionen. Homesick-arrangementene finner sted i romjula på 
Lillehammer, men avholdes også i Oslo.



Kreative og kulturbaserte næringer

Mål: Lillehammer-regionen skal være en attraktiv lokasjon for nasjonale 
og internasjonale coproduksjoner og ha en tydelig posisjon innen 
utvikling av film- og TV-produksjoner rettet mot barn og unge

✓Antall arbeidsplasser i kreative næringer
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Reiseliv og opplevelser
Mål: Den overordnede ambisjonen for Snowball-satsingen er å øke den 
regionale verdiskapingen fra reiseliv og opplevelsesnæringen gjennom 
helhetlig, langsiktig og målrettet arbeid for å utvikle Lillehammer som 
Europas mest komplette region for opplevelser og vintersport. Videre 
skal Lillehammer-regionen skal være Norges mest attraktive og 
kompetente fritidsboligregion.

✓Antall kommersielle overnattingsdøgn i regionen

✓Antall fritidsboliger i regionen



IKT/Digitalisering

Mål: Fra dagens nivå på 850 skal det være minst 2 000 arbeidsplasser 
innen IKT i Lillehammer-regionen i 2024

✓Antall arbeidsplasser innen IKT: Stigende trend

⁻ Cyberforsvaret: vesentlig lavere enn forutsatt
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Bioøkonomi – industriell foredling

Mål: Lillehammer-regionen skal ha en ledende nasjonal posisjon som 
innovativ industriell bio-økonomiregion.  

• Node og nettverk: Grunnet strukturelle uenigheter mellom de tunge 
kompetansemiljøene i Hamar og Gjøvik, stoppet arbeidet med node 
helt opp. Sentrale volumbaserte biobedrifter og kompetansemiljøer 
innen treteknisk dannet Norwegian Wood Cluster på eget initiativ.

• Årlig arena: Ikke prioritert fra bransjen selv

• Sikring av næringsareal: Må gjøres i kommuneplanenes arealdel. Se 
eget punkt om næringsareal.



Bioøkonomi – småskala foredling

Mål: Det skal være minimum 20 produsenter/videreforedlere av 
lokalmat innen utgangen av 2020 og ha skal ha etablert et godt utsalg 
for lokalmat (mathall) innen 2020

• Det er etablert et nettverk i Øyer («Mat fra Øyerfjellet») med 6-7 
produsenter. Nettverket har sommerbutikk i Øyer og lokale 
reiselivsbedrifter bruker produktene, men det har hittil vært vanskelig 
å få innpass i resten av regionen. Det er egen Reko-ring i Lillehammer 
og i Øyer.



Konklusjon

• LRV anses å ha oppnådd tilfredsstillende resultater når man ser på 
målene i forhold til at planperioden varer fram til 2028 og at 
målingstidspunktet som hovedregel er i 2019. Det anbefales derfor at 
formannskapene tar evalueringen til orientering.

• Når planen revideres anbefales det å sortere/prioritere satsings-
områdene med litt hardere hånd, og å innarbeide flere konkrete 
målbare mål.


