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Bakgrunn

• Felles arbeid om næringsutvikling i regionen

• Lillehammer-regionen er én, velfungerende bo- og 
arbeidsregion

• Gjeldende plan fra 2014 og rullert to ganger

• Behov for ny struktur, og økt oppmerksomhet rundt 
relasjonen mellom bærekraft og business



Formål med planen
• Planen skal svare opp næringslivets behov og forventninger

• Etablere en felles «virkelighetsforståelse»

• Tilrettelegge for at ulike personer og avdelinger i 
kommunen forstår sin rolle i næringsutviklingsarbeidet

• Beskrive hva som er regionens fortrinn og hva vi skal satse 
på

• Beskrive mål, tiltak og virkemidler for perioden 2020-2030



Relevante dokumenter og prosesser

• Til grunn for arbeidet ligger en rekke dokumenter inkl.:

• Kommuneplanens arealdel vil være et viktig premiss for 
planen, særlig når det gjelder arealkrevende virksomhet

• Kommuneplanens samfunnsdel

• Initiativet «Den smarte, grønne dalen»

• Målrettet eksternkommunikasjon



Utviklingstrekk og problemstillinger 
overordnet

• Lillehammer-regionen er i vekst

• Bærekraft avgjørende for fremtidig næringsliv (klima, 

økonomi, sosialt)

• Tydeliggjøre hvilke kommunale virkemidler vi har

• Klargjøre ansvarsområder



Bærekraftig business som konkurransefortrinn

• «Ikke grønn plan for rød bunnlinje» – sitat Lillehammer Næringsforening

• Bærekraft er business

• Hvilke fortrinn har regionen som vi kan bygge videre på?

• Hvordan kan virkemiddelbruken innrettes slik at det bidrar til å dra næringslivet i bærekraftig 
retning?

• Flere næringer vil få større utfordringer fremover inkludert:
• Landbruket
• Fritidsboligsektoren



Fremtidens næringsliv

• Hvilke næringer forventes å ha vekst 

fremover?

• Har vi styrker vi kan utnytte bedre?

• Hvilke megatrender må vi ta del i?

• Hvordan styrke vertikale verdikjeder?



Tilrettelegger og utviklingsaktør

• Hvordan skape forutsigbarhet overfor næringslivet?

• Hvordan tilrettelegge bedre for etableringer?

• Hvilke klyngesamarbeid bør vi ha og hvordan organiseres disse?

• Oss selv:
• Hvilke aktører i kommunene er førstelinje mot 

næringslivet, og hvordan opplever næringslivet 
kontakten med disse?

• Hvordan fremstå sømløst overfor nærings-
utviklingsaktør?

• Hvordan bidra til næringsutvikling gjennom 
innovative anskaffelser?



Kompetanse og samarbeid

• Får næringslivet tak i riktig kompetanse?

• Sørger akademia for å utdanning av riktig 

kompetanse?

• Hvordan tette 

digitaliseringskompetansegapet?

• På hvilke områder bør samarbeidet styrkes?



Nasjonalt sentrum for fritidsboliger

• Hvordan kan varehandelen tilrettelegges for 

ytterligere vekst?

• Hvordan styrke regional verdiskaping ytterligere?

• Hvordan dra veksler på ressursene 

fritidsboligeierne besitter?

• Hvordan ta en tydelig nasjonal rolle innen 

bærekraftig fritidsboligutvikling?



Regional utvikling

• Hvordan styrke samarbeidet i Gudbrandsdalen for å styrke tilflytting og 

sysselsetting?

• Hva slags samarbeid bør vi ha sørover, i Mjøsregionen og mot Oslo?

• Hvordan styrke attraktivitet gjennom «riktig» boligpolitikk?

• Hvordan avbøte for mangelen på næringsareal, og hva betyr dette for 

næringspolitikken?

• Hvordan skal kommunesentrene utvikles framover?

• Hva gjøres for å sikre IC-utbyggingen, og hvilken betydning vil den ha?

• Hvordan kan vi få flere statlige arbeidsplasser til regionen


