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Ved Dag Vågsnes



Status for ny næringsplan

• Behov for mer omfattende grep etter erfaringene med gjeldene 

plan

• Høringsutkast vedtatt i Interkommunalt politisk råd

• Behandles i kommunene i januar

• Høringsfrist 26. februar

• Endelig behandling i IPR og kommunene i mars

• Betydelig arbeid med tiltakene vil nå gå parallelt

• Minst et av hovedområdene henger tett sammen med 
kommuneplanens samfunnsdel



Prosessen

• Dialog med næringslivet i form av samtaler og 
spørreundersøkelser

• Innspillsmøter med næringsorganisasjoner

• Identifisere internasjonale trender som påvirker oss

• Interkommunalt politisk råd har hatt jevnlige diskusjoner

• Felles kommunestyremøte og formannskapskonferanse

• Grupper i kommunene satt ned av kommunedirektørene



Politikerne ønsket…

…at vi skulle se på helheten i 
næringsutviklingarbeidet i kommunene og ikke 
bare det arbeidet Lillehammer-regionen Vekst 
gjør. Vi må få hele kommuneorganisasjonen til å 
dra lasset sammen 

Avgjørende å ha med seg at næringsavdelingen 
kun sitter på noen få av virkemidlene som har 
betydning for hvordan en kommune bidrar til 
næringsutvikling. Derfor er helheten helt 
nødvendig



Målsetninger



Store ambisjoner knyttet til 5 virkemidler

Vi sier at vi som kommuner skal være ledende på:

✓Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale 
forretningsmodeller i næringslivet i regionen.

✓Utvikle og styrke utvalgte klynger.

✓Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle 
samfunnet og næringslivet.

✓Jobbe kontinuerlig med å forbedre hvordan 
kommuneorganisasjonene bidrar til å realisere utvikling av 
næringslivet. 

✓Fortelle gode historier fra regionen.



Store ambisjoner knyttet til 5 virkemidler

Vi sier at vi som kommuner skal være ledende på:

• Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale 
forretningsmodeller i næringslivet i regionen.

Modenheten i næringslivet knyttet til dette er svært forskjellig. Vi har 
mange gode enkeltbedrifter i vår region, og vi har klart å løfte 
varehandelen innen digitalisering



Store ambisjoner knyttet til 5 virkemidler

Vi sier at vi som kommuner skal være ledende på:

• Utvikle og styrke utvalgte klynger.

Vi har i dag flere nettverk av bedrifter som jobber sammen, men vi har 
ingen bedriftsklynger som står på det nasjonale klyngekartet. Vi ønsker 
å jobbe målbevisst med utvikling av bedriftsnettverk og klynger, slik at 
potensialet utnyttes best mulig 

(Reiselivsklyngen Snowball er en åpenbar kandidat, men vi ser også 
potensial innen fritidsboligsektoren, film og Esport.)



Store ambisjoner knyttet til 5 virkemidler

Vi sier at vi som kommuner skal være ledende på:

• Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle 
samfunnet og næringslivet.

Kommunene må fremover jobbe på nye måter for å løse sine 
ansvarsområder, gjennom å involvere innbyggerne i større grad, finne 
gode samarbeidsløsninger og anvende teknologi. Nye 
samarbeidsformer med næringslivet gir muligheter, og det krever at vi 
som region bidrar til at næringslivet tilpasser seg og klarer å være 
konkurransedyktig.



Store ambisjoner knyttet til 5 virkemidler

Vi sier at vi som kommuner skal være ledende på:

• Jobbe kontinuerlig med å forbedre hvordan 
kommuneorganisasjonene bidrar til å realisere utvikling av 
næringslivet. 

Mange ledd i kommuneorganisasjonene er avgjørende for hvor enkelt 
næringslivet opplever det å utvikle seg i en kommune. Ved å jobbe 
kontinuerlig med å forbedre hvordan kommuneorganisasjonene er 
gode tilretteleggere, forventes det å ha en positiv effekt på utvikling av 
næringslivet



Store ambisjoner knyttet til 5 virkemidler

Vi sier at vi som kommuner skal være ledende på:

• Fortelle gode historier fra regionen.

Gjennom et tydelig konsept ønsker vi å fortelle gode historier fra regionen i 
relevante kanaler mot våre primære målgrupper. De gode historiene skal 
fungere både som opplysning og inspirasjon, samt bidra til å skape gode 
lokale ambassadører for regionen. 

Som i de meste en kommune gjør, så er god kommunikasjon avgjørende. Vi 
må vise fram hvorfor vår region er et godt sted å etablere bedrift, flytte til og 
bo i.



Oversikt strategiske virkemidler

• Veivisere
• Tydeligere ambisjoner for regionen

• Brobyggere
• Prioritere bedrifter og bedriftsmiljøer som vil mer

• Tilretteleggere
• Vår interne rigg og arbeidsform for å møte næringslivet behov



Grunnleggende løpende aktiviteter

• Profilering

• Gründerskap

• Støtteordninger

• Næringsarealer

• Møteplasser

• Kompetanseutvikling

• Koblingspunkter bedrift, forskning og utviklingsmiljøer



• Denne planen lanserer ikke ambisjoner 
om å bidra til å løse konkrete 
bærekraftsmål

• Planen skal legge grunnlaget for at vårt 
næringsliv kan ta en tydelig rolle – fordi 
bærekraft er business

Kort om bærekraftmålene



• Behov for å ta større omfattende grep etter mer enn 5 år med 
erfaringene fra eksisterende plan

• Tydeligere på strategiske ambisjoner

• Tydeligere på løpende grunnleggende aktiviteter

• Tydeligere på årlige tiltak (konkrete handlingspunkter)

Oppsummering


