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Evaluering av Lillehammer-regionen Vekst 
Notat/utkast til saksframlegg pr 16.9.20 

 

Saksbehandlere: Nanna Egidius / Kristen Rusaanes 

 

 

Dette notatet danner utgangspunkt for saksframlegg som senere legges fram til behandling i 

de tre kommunene. 

 

Vedlegg: 

Evalueringsrapporten «Evaluering av Lillehammer-regionen Vekst» 

 

Bakgrunn: 

Lillehammer kommunestyre gjorde følgende vedtak i sitt møte 28.11.2019 (sak 19/111): 

«Kommunestyret ber kommunedirektøren i samarbeid med kommunene Øyer og Gausdal, 

foreta en gjennomgang og evaluering av Lillehammer-regionen Vekst. Det skal i arbeidet 

legges vekt på oppnådde resultater, forventninger til fremtidige resultater, hensiktsmessig 

organisering i forhold til et helhetlig kommunalt næringsarbeid, bemanning, kompetanse samt 

andre relevante forhold knyttet til kommunenes og regionens næringsutvikling. Det bes om at 

Formannskapet orienteres om arbeidet innen utgangen av 1. kvartal 2020 som grunnlag for 

videre politisk oppfølging.» 

 

Kommunestyrene i Gausdal og Øyer fattet likelydende vedtak i sine møter samme dato. 

 

Fakta: 

I evalueringen er det redegjort for hvorfor Lillehammer-regionen Vekst ble opprettet, samt det 

arbeidet som lå til grunn for opprettelsen. 

 

Kommunedirektørene har tatt utgangspunkt i at mandatet til LRV i utgangspunktet er gitt av 

den til enhver tid gjeldende regionale næringsplan. Implementeringen av planen er 

hovedoppgave for LRV. I tillegg legges det i ulik grad forskjellige oppgaver til LRV enten via 

kommunedirektørene eller via Interkommunalt politisk råd. Dette har ikke nødvendigvis 

forankring i næringsplanen, og kommer slik sett i tillegg til hovedoppgaven. 

 

Evalueringen av LRV som er gjennomført tar utgangspunkt i de mål som er satt i regional 

næringsplan 2018-2028 og ser på de resultat som er oppnådd. Evalueringen ble gjort i mars 

2020, slik at de fleste tall som er brukt er oppdatert minst til og med 2019, men i noen tilfelle 

ikke lenger enn 2018.  

 

I tillegg til selve evalueringen, omtaler vi i herværende saksframlegg kort forholdet mellom 

LRV og Interkommunalt politisk råd. I vurderingsdelen knyttes det dessuten noen 

betraktninger til strategisk arbeid med regional utvikling, et tema som er sentralt både for 

LRV og Interkommunalt politisk råd, men som i mindre grad er omtalt i gjeldende 

næringsplan. 

 

Kort om forholdet mellom LRV og Interkommunalt politisk råd 
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Det er et tettere forhold mellom Interkommunalt politisk råd og LRV, enn mellom rådet og 

andre interkommunale enheter. Dette henger naturlig sammen med at både LRV og 

Interkommunalt politisk råd har oppgaver og saksområder som i betydelig grad er knyttet opp 

mot strategisk næringsplan og spørsmål knyttet til regional utvikling. LRV utfører derfor 

saksbehandling og tilrettelegger for mange av de sakene og orienteringer som legges fram for 

Interkommunalt politisk råd. Det er imidlertid viktig å understreke at LRV som sådan ikke 

utgjør noe sekretariat for Interkommunalt politisk råd. LRV og Interkommunalt politisk råd 

reguleres hver for seg av ulike avtaler, og rent formelt og styringsmessig er det ikke noe annet 

forhold mellom LRV og Interkommunalt politisk råd, enn det er mellom Interkommunalt 

politisk råd og andre administrative, interkommunale enheter i regionen.  

 

Av praktiske grunner er stillingen som regionkoordinator administrativt underlagt LRV. 

Faglig rapporterer imidlertid regionkoordinator til kommunedirektørgruppa for 

Lillehammerregionen og Interkommunalt politisk råd. Det er regionkoordinator, og ikke LRV 

v/næringssjefen, som på vegne av kommunedirektørene innstiller til og legger fram saker for 

Interkommunalt politisk råd.  

Vurdering: 

 

I regional næringsplan 2018-2028 er infrastruktur, økt strategisk samarbeid næringsliv/FoU 

og økt innslag av FoU i næringslivet identifisert som de viktigste ytre rammebetingelsene for 

næringsutvikling i Lillehammer-regionen. 

 

Når det gjelder infrastruktur er byggingen av firefelts E6 i rute, mens tospors jernbane fram til 

Lillehammer er utsatt fram til 2034. LRV har, i samarbeid med kommunene, jobbet innenfor 

en strategi om å realisere noen av effektene av tosporsutbyggingen tidligere. Dette handler 

blant annet om å få tidlig utbygging av deler av linjen mellom Moelv og Brumunddal, slik at 

man kan få to avganger i timen hver vei mellom Oslo og Lillehammer. 

 

Bredbåndstilgang er særdeles viktig både for folk flest og næringsliv. LRV arbeider aktivt 

med prosjekter på dette området, blant annet utprøving av ulike varianter av trådløs teknologi 

i to piloter (Vestre Gausdal og Tretten). I tillegg ser man på ulike løsninger med eksisterende 

leverandører. 

 

Lillehammer-regionen Vekst ønsker å spille en rolle ved å legge til rette for samarbeids-

prosjekt mellom FoU-aktører og lokalt næringsliv, men har i liten grad lykkes med å få i gang 

konkrete prosjekter på dette området. Temaet oppfattes fortsatt som en sentral 

rammebetingelse for næringsutvikling i regionen framover. 

 

Satsingsområdene i den regionale næringsplanen er med tilhørende hovedmål og resultater er 

oppsummert nedenfor: 

 

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. 

• Gode plasseringer i NHOs nærings-NM som region. 

• Nye aksjeselskap: Stabilt/Stigende trend 

• Gasellebedrifter: Stabilt/Stigende trend 
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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: Stigende trend 

• Antall arbeidsplasser: Stabilt/Stigende trend 

 

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: Stigende trend 

 

Reiseliv og opplevelser 

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: Stabilt/Stigende trend 

• Antall fritidsboliger i regionen: Stigende trend 

 

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 

 

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. 
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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. 

 

Strategisk arbeid med regional utvikling 

Det er ikke fastsatt egne mål for det strategiske arbeidet med regional utvikling i gjeldende 

regional næringsplan. I senere tid har imidlertid dette temaet blitt løftet fram både på den 

politiske og administrative dagsorden, og det er derfor naturlig å knytte noen betraktninger til 

dette i forbindelse med evalueringen. 

 

I sak 19/20, behandlet i Interkommunalt politisk råd 4.9.20, pekes det på at det er flere 

strategiske saksområder som i stor grad påvirker og legger begrensninger på hvor godt 

Lillehammerregionen kan lykkes med det operative, næringsrettede arbeidet i regionen, men 

der beslutningene i stor grad fattes på et høyere geografisk nivå. Videre pekes det på at 

erfaringene så langt er at kommunene i Lillehammerregionen er utilstrekkelig rigget for å 

jobbe proaktivt og effektivt med slike saksområder.  

 

Dette ble også påpekt i saken som handlet om omdanning fra Regionråd til Interkommunalt 

politisk råd (sak 111/19, kommunestyret 28.11.19). I denne saken pekes det på et behov for å 

styrke den strategiske, regionale utviklings- og pådriverrollen knyttet til store 

samfunnsoppgaver, så som store infrastrukturprosjekter, manglende ledig næringsareal og 

ambisjonen om å beholde offentlige tilbud og arbeidsplasser i regionen. Dette vil i mange 

tilfeller være en oppgave som går ut over den rollen LRV har hatt ved primært å koordinere 

de tre kommunenes næringsutviklingsarbeid.  

 

I ovennevnte sak ble det påpekt at tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse i 

administrasjonen er en avgjørende faktor for å kunne utarbeide gode beslutningsgrunnlag for 

de folkevalgte, legge til rette for strategisk påvirkningsarbeid, sikre oppfølging av politiske 

initiativer og fremme god informasjonsflyt både mellom deltakerkommunene og mellom ulike 

politiske møtearenaer.  

 

Fra administrasjonen er det en erkjennelse at vi i dag verken har tilstrekkelig ressurser eller er 

godt nok organisert når det gjelder dette viktige arbeidet. Tilsvarende signaler har kommet fra 

politisk ledelse i de tre kommunene i regionen.  

 

Arbeid med store og strategisk viktige saker var opprinnelig en viktig del av regional 

næringsplan, men ble tonet noe ned i siste rullering av planen. Interkommunalt politisk råd 

har det siste året uttrykt en tydelig politisk vilje til å jobbe med slike saker gjennom rådet, og 

det er også grunnen til at dette spørsmålet er løftet fram som så viktig i planprogrammet for 

ny strategisk næringsplan. Dette er også bakteppet for at Interkommunalt politisk råd i sak 

19/20 4.9.20 vedtok en arbeidsform som sier tydelig hvordan det gjennom rådet operasjonelt 

skal jobbes med saker der de tre kommunene har felles strategiske interesser, og da særlig 

hvordan administrasjon og politikk skal jobbe samme. De administrative ressursene som 

kreves i dette arbeidet skal hentes både fra deltakerkommunene og fra interkommunale 

enheter som LRV. 



5 
 

 

Konklusjon: 

LRV anses å ha oppnådd tilfredsstillende resultater når man ser på målene i forhold til at plan-

perioden varer fram til 2028 og at målingstidspunktet som hovedregel er i 2019. Det anbefales 

derfor at formannskapet tar evalueringen til orientering. 

 

Når planen revideres anbefales det å sortere/prioritere satsingsområdene med litt hardere 

hånd, og å innarbeide flere konkrete målbare mål. 
 


