
Politisk arbeid med strategisk næringsplan 
Tid: 24. september 

Politisk arena: Felles formannskapskonferanse 

Metode: Gruppearbeid 

Gjennomføring 
• Grupper á 5 politikere 

• En utpekt leder av gruppa (politiker) 

• En sekretær i gruppa (administrasjon) 

• Interkommunalt politisk råd har valgt 2 temaer som alle skal diskutere. I tillegg skal alle 

gruppene velge seg ett av tre temaer de skal diskutere som tema 3 

• 30 minutter per temaområde 

• 5 minutter arbeid på egenhånd (notere momenter på lapper) 

• 25 minutter felles diskusjon 

• Sekretær lager oppsummering som avklares med gruppeleder og sendes ut i etterkant 

Dette dokumentet inneholder videre litt bakgrunn om de ulike temaområdene, og for alle temaene 

er det satt opp noen utfordringspunkt og/eller spørsmål som bør kunne være utgangspunkt for en 

diskusjon. For noen av temaområdene er det også egne vedlegg, for de av dere som ønsker å se 

nærmere på dem. 

Det er viktig å presisere at dokumentet ikke presenterer en fasit. Det er skrevet for å opplyse, men 

samtidig utfordre. Det innebærer at det er lov, og faktisk meningen, at noen skal være uenig i noe 

av det som står i dokumentet. På den måten håper vi at det blir gode diskusjoner rundt temaene. 

Det første gruppene skal gjøre er å avklare seg mellom hvilket temaområdet som velges som 

nummer 3.Her skal gruppen velge ett av temaene Næringsareal, Samarbeidsrelasjoner og Muligheter 

med ny E6. Det er derfor viktig at alle setter seg inn i alle temaområder, og gjør dere opp en mening 

om hvilket av disse temaene dere ønsker at deres gruppe skal diskutere. 
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Obligatorisk tema 1: Fritidsboliger 
Antallet fritidsboliger i Lillehammer-regionen har økt med mellom 250 og 300 enheter årlig siste 5-

års perioden. Verdiskapingen i primærmarkedet (etableringen) utgjør da mellom 1 og 1,2 milliarder 

årlig. Økningen i verdiskapingen i ettermarkedet (bruken) for de samme enhetene utgjør da mellom 

37,5 og 45 millioner årlig. Vi forventer en ytterligere etterspørsel etter fritidsboliger i årene som 

kommer og vi forventer økning i antall bruksdøgn pr fritidsbolig. Formålet med denne bolken er å 

klarlegge og klargjøre hvordan og under hvilke forutsetninger vi tilrettelegger for videre utvikling av 

fritidsboligsektoren i våre kommuner. 

Momenter til videre drøftelse: 

Arealstrategi for videre etableringer? Etablering av nye fritidsboligområder omfatter omdisponering 

av areal som primært er natur. Hvordan løser vi forventningene til at kommunene skal bremse 

omdisponering av natur kombinert med å legge til rette for nye fritidsboligområder? 

Fortetting som fremtidig utviklingsstrategi? I hvilke tilfeller og under hvilke betingelser prioriterer vi 

fortetting av eksisterende områder heller enn åpning av nye? Hvordan håndterer vi svekket 

konkurransekraft og attraktivitet (manglende åpning av nye områder og fortetting av eksisterende 

antas å være mindre attraktivt)? 

Klima- og miljøtilpasninger som konkurransestrategi? Hvordan turnerer vi konkurranseulempen 

eventuelle selvpålagte hardere krav til klima- og miljøtilpasninger med en mulig fremtidig 

konkurransefordel? Hvor aktive skal vi være i å stimulere fritidsboligleverandørene til endringer 

gjennom hardere styring/sterkere krav gjennom arealplanprosesser og planbestemmelser? 

«Markagrenser»? Etablering av tydelige arealgrenser for fritidsboligutbygging («markagrenser») 

rydder unna en del bekymringer/innvendinger fra innsigelsesmyndigheter og interessegrupper. 

Samtidig innebære etablering av «markagrenser» en de facto fremtidig begrensing på etablering av 

nye fritidsboligområder og dermed tapt økonomisk verdiskaping. Hvordan turnerer vi disse 

momentene? 

Senterpunkt og kompetansesenter for fritidsbolignæringen? Geografisk plassering, styrken som 

fritids- og opplevelsesregion samt offensive fritidsboligleverandører, har bidratt til å etablere vår 

region som blant de fremste innen fritidsbolignæringen. Hvordan kan vi ivareta og forsterke dette 

fremover? Hvordan tilrettelegger vi for at våre næringsaktører også fremover kan befeste og utvikle 

seg som de fremste innen næringsfeltet? 

Kommunikasjon med fritidsboligeierne? Fra Visit Lillehammer har det blitt påpekt at det ligger et 

stort mulighetsrom i å integrere kommunenes kommunikasjon med fritidsboligeierne i større grad 

med den mer kommersielle kommunikasjonen fra reiselivet. Her er det juridiske gråsoner, men det 

ligger samtidig en stor oppside i å ha en felles kommunikasjonsstrategi mellom kommunene og 

reiselivet. I dag er kommunikasjonen fra de tre kommunene til fritidsboligeierne svært ulik. Gausdal 

og Øyer har begge faste møtepunkter med fritidsboligeierne, mens Lillehammer ikke har noe slik. 

Også mellom Gausdal og Øyer er det betydelige forskjeller når det gjelder hva møtepunktene brukes 

til og også hva som kommer ut av dem. Skal det jobbes strategisk og felles i regionen med 

kommunikasjon med fritidsboligeierne, og hva er sentrale elementer i denne kommunikasjonen? 

  



Obligatorisk tema 2: Anskaffelser 
Vedlegg:  

• Innkjøpsstrategi Lillehammer-regionen 

• Saksfremlegg Øyer kommune innkjøpsstrategi (noe avvikende vedtak) 

• Folder fra KS: Politisk handlingsrom i anskaffelser 

Kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal (LØG) har samarbeidet om innkjøp siden 2002, altså før 

de andre 3-1 samarbeidene oppsto i 2007/2008.   

Innkjøpsenheten er organisatorisk og administrativt underlagt kommunedirektøren i Lillehammer 

kommune. Lillehammer kommune gir innkjøpstjenester til Øyer og Gausdal via en samarbeidsavtale 

hvor innkjøpsleder gis fullmakt til å forplikte alle 3 kommunene gjennom felles konkurranser og 

kontrakter. Fra samarbeidsavtalen framkommer at hensikten er effektivisering gjennom økt 

profesjonalisering, mer rasjonelle innkjøpsprosesser og bedre stordriftsfordeler, mens omfanget er 

definert som faglig og praktisk ansvar for anbudsdokumenter til kjøp av varer og tjenester (dvs maler 

og veiledere), etablering av rammeavtaler for felles varegruppeområder, oppfølging og informasjon 

om nye avtaler, veiledning og rådgivning, kompetanseutvikling og løpende kontroll og oppfølging av 

interne og eksterne innkjøpsrelaterte forhold. Felles kommunedirektørmøte for LØG 12.12.2018 

konkluderte at samarbeidsform skulle fortsette som samarbeidsavtalen forutsa.  

Innkjøpsstrategier 
Hver av kommunene har vedtatt omtrent identiske innkjøpsstrategier basert på Lillehammer 

kommunes som ble vedtatt av kommunestyre i sak 77/18. Unntaket er Øyer, som har gjort en liten 

tilføyelse, se vedlegg. 

En innkjøpsstrategi er et viktig redskap og hjelpemiddel i kommunens arbeid med å ivareta sitt 

samfunnsansvar og bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. Ser vi på KS sin veileder om politisk 

handlingsrom i anskaffelser (vedlagt), er det i strategiprosessen de store politiske valgene primært 

gjøres. 

Kommunenes anskaffelsesvirksomhet er betydelig. Alt som ikke gjennomføres i egenregi (eksempel 

IKOMM) blir kjøpt som varer, tjenester, bygg eller anlegg. Slike kjøp utgjør enten innsatsfaktorer til 

kommunens egen tjenesteproduksjon, eller som erstatning for egen produksjon. Kjøp av varer og 

tjenester er etter lønn til ansatte, kommunens største utgiftspost. Lov om offentlige anskaffelser og 

Forskrift om offentlige anskaffelser legger premissene for hvordan offentlige innkjøp skal 

gjennomføres og gir flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere til blant annet å ta 

hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføring av sine anskaffelser.  

Gjennomføring av offentlige anskaffelser har utviklet seg til å bli omfattende og krevende prosesser 

med økende krav til profesjonalitet, der utvikling av kompetanse og mer definerte roller blir stadig 

viktigere. Å videreutvikle en god og helhetlig innkjøpsvirksomhet for hele kommunen er derfor et 

viktig bidrag til å møte fremtidige interne og eksterne utfordringer. 

I følge tall fra Agresso ble det i 2019 gjort innkjøp på til sammen 1 675 millioner i de 3 kommunene i 

regionen. Dette inkluderer både driftskostnader og investeringer. Av dette er omtrent 34 % kjøpt 

gjennom rammeavtaler. Av de øvrige 66 % er det aller meste kjøpt inn gjennom enkeltstående 

avtaler (eks store byggeprosjekter). En mindre del er sannsynligvis gjennomført som 

direkteanskaffelse. Det er her viktig å presisere at en direkteanskaffelser ikke nødvendigvis er ulovlig.  



Terskelverdier 
Regjeringen fastsetter til enhver tid hvilke terskelverdier som er gjeldende og som gir føringer for 

hvordan konkurranser kan/skal gjennomføres. Per i dag er gjelder følgende:  

Estimert total verdi Regelverk 

Kjøp med estimert total verdi under 100 000 
ekskl. mva. 

Ikke omfattet av regelverket 1). Kan anskaffes 
direkte fra én leverandør, men bør være basert 
på konkurranse mellom 2 eller flere aktuelle 
leverandører. 

Kjøp med estimert totalverdi mellom  
100 000 og 1,3 MNOK (nasjonal terskelverdi) 
 

FOA del I. Konkurranse mellom 3 eller flere 
aktuelle leverandører. Evt. frivillig kunngjøring 
på DOFFIN. FYF: del I. 

Kjøp med estimert totalverdi over 1,3 MNOK 
(= nasjonal terskelverdi)  

FOA del I+ II.  
Kunngjøres på DOFFIN, FYF del I 

Kjøp med estimert totalverdi over 
2, 05 MNOK (varer og tjenester) og  
51,5 MNOK (bygg- og anlegg) og  
7,2 MNOK (særlige tjenester)  
(= EØS-terskelverdi) 

FOA del I+ III. Kunngjøres på DOFFIN og TED. 
FYF del I + II. Kunngjøres DOFFIN og TED. 
 

 

Handlingsrom 
Leverandørlisten viser at den aller største delen av anskaffelsene fra kommunene skjer fra aktører i 

regionen. Det finnes selvfølgelig noen unntak, blant disse flere nasjonale aktører på områder der det 

ikke er regionale tilbydere. Et ofte brukt eksempel der vi handler utenfor regionen er 

trykkeritjenester og der det finnes regionale tilbydere, der Flisa Trykkeri er rammeavtalepartner og 

leverandør.  

For de ordinære, hverdagslige anskaffelsene har kommunene et noe begrenset handlingsrom. Det 

kan være mulig å dele opp anskaffelser slik at de kommer under verdiene som er omfattet av lov om 

offentlige anskaffelser (100 000 kroner over en periode på 4 år), men en gjennomgang av hva vi 

kjøper inn tilsier at dette utgjør en svært liten del av innkjøpene kommunene gjør. For å få til dette 

må anskaffelsene splittes opp mellom kommunene. Enten ved at hver kommune inngår egen 

rammeavtale eller at det gjennomføres konkurranser (spørre to leverandører om tilbud) for hver 

anskaffelse. Uansett er det grunn til å tro at kommunene da må legge noe mer ressurser i å 

gjennomføre anskaffelsene enn slik det er med fellesanskaffelser i dag. 

Kommunene har et noe større handlingsrom i det vi kan kalle anskaffelser knyttet til utvikling. 

Eksempler på dette er prosjektet «Smarte vinterveger», som Lillehammer kommune gjennomfører 

sammen med Gjøvik, Ringsaker og Hamar, og prosjektet «Sirkulær mobilitet i hyttekommuner». Det 

første gjennomføres som et innovasjonspartnerskap og det andre som en idé- og designkonkurranse. 

Begge metoder handler om å ta utgangspunktet i behovene, og la leverandørene finne løsningen. 

Metodene gir kommunene noe større frihetsgrader i å målrette anskaffelsene slik at også regionalt 

næringsliv utvikles. I slike tilfeller er det viktig at anskaffelsene kobles mot at det jobbes med 

utvikling av bedriftene.  

Utfordringene med metodene er at de er ressurskrevende, både for kommunen(e) som 

gjennomfører anskaffelsen og leverandørene. Dermed må man være villige til å investere i 

gjennomføringen for å få til både leverandørutvikling og tjenesteutvikling. For både «Smart 

Vinterveg» og «Sirkulær mobilitet i hyttekommuner» er mye av gjennomføringen eksternfinansiert. 



Nasjonalt program for leverandørutvikling er et samarbeid mellom NHO, KS, DIFI, Innovasjon Norge 

og Forskningsrådet og der NHO har prosjektlederansvaret gjennom et sekretariat. 

Programmets oppgave er å øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser. Innovative 

anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og 

virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive 

tjenester, næringsvekst og lavere utslipp. Les mer på www.offentligeanskaffelser.no 

En helt konkret mulighet kommunene har er å stille krav til kurs- og konferansesteder om at de må 

servere lokale råvarer. Om stedene ikke klarer å levere på dette, er det mulig å velge noen andre. Slik 

kan offentlig sektor bidra til økt regional verdiskaping. Det må forventes at dette koster noe mer, 

men over tid kan dette  

Mulige spørsmål til drøftelser: 

Politisk involvering. KS har noen anbefalinger til hvordan politikerne bør involveres i arbeidet med 

anskaffelser. Basert på disse anbefalingen og egne refleksjoner, ser politikerne noen punkter der den 

politiske involveringen kunne vært annerledes? 

Innovative anskaffelser. Det er over synliggjort at innovative anskaffelser kan gi et noe større 

handlingsrom knyttet til regional leverandørutvikling. Samtidig er dette ressurskrevende metoder, 

som betinger at det er villighet til å investere noe mer i anskaffelsesprosessen for å oppnå både 

leverandørutvikling og tjenesteutvikling. 

Leverandørutvikling. Per i dag kobbes det ikke strategisk med leverandørutvikling fra Lillehammer-

regionen Vekst, for best mulig å gjøre regionale leverandører i stand til å vinne anbudene. Samtidig 

ser vi at det i alle hovedsak er regionale leverandører som vinner anbudene i vår region. Det kan 

likevel ligge et potensial i å koble næringsutviklingsarbeidet noe mer sammen med hvilke innkjøp 

som skal gjøres framover, uten at dette bryter med noe regelverk. Er det fra politisk ønskelig at det 

sees nærmere på slike koblinger? Hvor viktig er dette sett opp mot annet næringsutviklingsarbeid? 

Oppsplitting av anbud. Drøftingen over har vist at det er et begrenset potensial for mer kjøp av 

lokale tjenester om anbud splittes opp mellom kommuner. Kostnaden ved å gjøre det er at hver 

kommune må bruke mer tid på anskaffelsene og det kan føre til høyere priser. Likevel kan det være 

ønsket politikk å tenke i disse baner. Øyer vedtak tilbake i 2018 peker litt i denne retning. Er det fra 

politisk hold ønskelig å se nærmere på oppsplitting av anskaffelser, selv om dette må forventes å øke 

kostnadene?  

 

 

  

http://www.offentligeanskaffelser.no/


Valgfritt tema: Næringsareal 
Det er knapphet på attraktive næringsarealer i samtlige tre kommuner for arealkrevende 

virksomheter. Gausdal tilgjengeliggjør råtomtareal i Vestre Gausdal når ny KPA vedtas. Øyer har noe 

på/rundt det tidligere sagbruksarealet til Bruvoll. Lillehammer har noe arealer i Vingrom og en del 

ubearbeidet i Hovemoen/blokkerte arealer frem til landing av E6. Det vil like fullt være et misforhold 

mellom tilgjengelig næringsareal og eksisterende/fremtidig etterspørsel. Formålet med denne bolken 

er å klarlegge og klargjøre strategiske grep for hvordan vi håndterer næringsarealutfordringen 

fremover. 

En viktig del av arbeidet med strategisk næringsplan er å se inn i glasskula og forutse hva vi skal leve 

av i fremtiden. Det foreligget flere rapporter på nasjonalt nivå som peker på muligheter, og vi må 

gjøre en overordnet vurdering av hvilke av mulighetene vi har best forutsetninger for å realisere.  

Flere av fremtidsnæringene er typisk arealkrevende. Landbasert oppdrett, batterifabrkker og 

datasentre for å nevne noen. I arbeidet med strategisk næringsplan må vi ta stilling til om å regionen 

har forutsetninger for å jobbe med disse mulighetene, eller om vi rett og slett skal si at vi stryker dem 

fra listen. 

Mulige momenter til drøftelse i gruppearbeid: 

Felles næringsarealstrategi? Er det på tide med en felles næringsarealstrategi for de tre 

kommunene som avbøtende tiltak? Hva skal i tilfelle den felles arealstrategien være og 

hvordan stimulerer vi til lojalitet til strategien de tre kommunene imellom? 

Prioritere ned arealkrevende virksomheter? Skal vi tone ned arbeidet med å skaffe 

arealkrevende virksomheter og heller gå får strategien på det tidligere Nortura-anlegget i 

Nordre Ål (mange bekker små…)? 

Reservere eksisterende næringsareal til eksisterende bedrifter? Skal vi «reservere» ledige 

arealer til eventuelle fremtidige ekspansjoner i eksisterende virksomheter eller må de «tåle» 

at vi slipper andre til og dermed tar risikoen på manglende ekspansjonsareal får 

virksomhetene til å flytte ut av regionen? 

Ta kostnadene med tilgjengeliggjøring og opparbeidelse? Tilgjengeliggjøring og 

opparbeidelse av næringsarealer styrker oss i konkurransen med andre regioner, men krever 

kommunale investeringer (planarbeid, infrastruktur etc). Hvordan turnerer vi dette sammen 

med nødvendigheten av å prioritere den lovpålagte offentlige tjenesteproduksjonen? 

Omdisponeringer? Knapphet på næringsarealer reiser spørsmål om formålsendring (bolig til 

næring, LNF til næring og/eller en type næring til annen type næring? 

Landbruksarealer som mest ettertraktede næringsarealer? Etterspørselen etter 

næringsarealer (regnet etter antall henvendelser) er i alle tre kommunene størst nær 

kommunesentrene. «Ledig» areal slike steder er ofte landbruksarealer. I dialogen med 

næringslivet og næringsorganisasjonene blir det ofte reist forventninger om at vi skal 

omdisponere fra landbruk til annen næring. Er vi klare for å stå på og forsvare at 

landbruksarealer ikke skal omdisponeres? Dersom ikke; i hvilke tilfeller mener vi det er 

legitimt å omdisponere landbruksarealer? 

Fritidsboligsektoren som arealkrevende næring? Fritidsboligsektoren er med sin direkte og 

indirekte økonomiske verdiskaping, sannsynligvis den største næringssektoren i vår region. 

Samtidig vet vi at den er relativt arealkrevende. Hvordan løser vi dette fremover? 



 

Valgfritt tema: E6 
Ny E6 står ferdig i regionen i 2025. Når veien er ferdig blir det firefelts motorveg mellom Oslo og 

Øyer, og strekningen Oslo-Øyer vil i følge Nye Veier tilbakelegges 23 minutter raskere når hele 

strekningen Kolomoen-Øyer er ferdig. I tillegg vil køproblematikken som ofte oppstår på strekningen, 

spesielt fredag ettermiddag/kveld, reduseres. Og selv om ikke ny E6 ligger i Gausdal, vil reisetiden 

ditt forkortes akkurat like mye som den vil forkortes til Lillehammer. 

I følge Nye Veier forventes det betydelig økning også av gjennomgangstrafikken til Trondheim, fordi 

E6 Gudbrandsdalen etter utbyggingen blir et raskere alternativ enn å kjøre Østerdalen. 

Med redusert kjøretid fra Oslo-området må det forventes at regionen blir mer attraktiv både for 

brukere av fritidsboliger, turister og fastboende. Hvor stor denne effekten blir er det umulig å spå, 

men det er liten tvil om at strategiene og handlingsplanene vi som region og enkeltkommuner har 

stor betydning for hvor stor effekt vi får ut av det. 

Det gjøres et godt arbeid fra Lillehammer og Øyer kommuner knyttet til 

kommunedelplaner/reguleringsplaner for E6, og det stilles mange krav til Nye Veier. Her ligger det et 

godt strategiarbeid bak, og det er jobbet godt politisk og administrativt med å få gjennom de 

viktigste punktene. 

Fremover nå er det viktig at ikke vi blir fornøyde med at planene er på plass, men at vi fortsetter å 

jobbe strategisk med å oppnå det vi ønsker. Til beste for regionene. Enten det er for å legge til rette 

for næringsliv, tilgjengeliggjøre friluftsområder, få attraktive rasteplasser med gode utsiktspunkter 

eller annet. Mange detaljer står ikke omtalt i reguleringsplanen, og et godt strategisk arbeid som 

grunnlag for en tett dialog med Nye Veier er viktig de kommende årene. Litt spisset kan vi si at ny E6 

ikke er verdiskapende i seg selv, men det er hvor godt arbeid vi gjør med å realisere 

verdiskapingspotensialet som er viktig. 

I tillegg til samarbeidet med Nye Veier, er mye kommunene selv kan gjøre for å maksimere verdien 

av ny E6. Noe forenklet kan dette deles i 4:  

1. Attraktive næringsarealer 

2. Markedsføring/kommunikasjon 

3. Ny teknologi/nye logistikkløsninger 

4. Møte økt etterspørsel i fritidsboligsegmentet 

Utgangspunkt for drøftelser i gruppearbeid: 

Samarbeid Nye veier. Som argumentert for over er ikke handlingsmulighetene knyttet til ny E6 borte 

fordi reguleringsplaner blir vedtatt. Mange små og store valg skal tas, og justeringer kan gjøres, også 

etter at reguleringsplaner er vedtatt. Hvordan bør kommunene jobbe med dette framover? Bør det 

jobbes felles i regionen med å få til best mulig løsninger? Hva er egentlig viktig for oss i arbeidet fram 

mot E6 står ferdig i 2025? 

Attraktive næringsarealer. Både på Tangen, i Nydal, i Brumunddal og Moelv utvikles det store 

næringsarealer knyttet til E6. Etterspørselen er stedvis svært god, og E6-utbyggingen fører til et 

betydelig antall varige arbeidsplasser. Felles for alle disse stedene er en tydelig strategi fra 

kommunalt hold om at utvikling av næringsarealer er viktig, og i Brumunddal er det også kommunen 

som selger tomter. Selv om vår region har begrensede næringsarealer, ligger det likevel et 

handlingsrom i å tenke strategisk utvikling av de arealene vi har. På den annen side vil etterspørselen 



etter de arealene som finnes være så stor, at det blir en eller annen form for næringsaktivitet der. Er 

det fra politisk hold ønskelig med en strategisk tilnærming til spørsmålet om næringsaktivitet knytte 

til ny E6? I hvilken grad bør kommunene være aktive markedsaktører gjennom å anskaffe og utvikle 

eiendommer? Bør det jobbes regionalt, det vil i praksis si mellom Øyer og Lillehammer, for å utnytte 

arealene best mulig? Hva kan kommunene gjøre for å tilrettelegge for at næringsaktører kan skape 

flest mulig arbeidsplasser og øke sin verdiskaping? 

Markedsføring/kommunikasjon. Kortere reisetid til regionen vil alt annet likt gi økt etterspørsel 

etter å bo i vår region. Dette skjer ikke av seg selv, og krever et strategisk kommunikasjonsarbeid for 

å forløse potensialet. Hamar er en kommune som har spilt aktivt på kortere reisetid i sin 

kommunikasjon, og fått gode resultater av det. På den annen side kan kortere reisetid gjøre det mer 

lukrativt å jobbe i Oslo og bo i vår region. Om omfanget av dette blir for stor, kan vi få litt «soveby»-

syndrom, slik flere tettsteder nærmere Oslo opplever. I hvilken grad er det fra politisk hold ønskelig 

at større nærhet til Oslo skal ligge til grunn i vår kommunikasjon?  

Ny teknologi/nye logistikkløsninger. Høyere fart på E6 kan gjøre det mindre attraktivt å svinge av for 

å bruke penger. Særlig er dette tilfellet for Lillehammer sin del, men også for Øyer sin del kan man 

tenke seg en negativ effekt for dem som skal videre nordover og kommer i 110 inn til Øyer. Kanskje 

er ikke det første de tenker på å svinge av for å handle? Anvendelse av ny teknologi og nye 

logistikkløsninger kan bidra til å redusere de mulige negative effektene. Ved å samle en rekke lokale 

tilbydere i en felles nettbutikk, og så gi muligheten for å hente varene i en pakkeboks, kan 

eksempelvis oppleves attraktivt for kundene som kommer fra Oslo-området. Det gir også en mulighet 

til å utvide åpningstidene, ved at pakkeboksen er åpen døgnet rundt. Er det politisk ønskelig at vår 

region prioriterer å utfordre næringsaktører på slike løsninger? Hvilken rolle kan kommunene ha for 

å få på plass slike løsninger? 

Møte økt etterspørsel i fritidsboligsegmentet. Kortere, og ikke minst mer forutsigbar, reisetid fra 

Oslo, vil gi vår region økt konkurransekraft om fritidsboligkundene. Samtidig pågår det diskusjoner 

om hyttebyggingen er for stor i vår region. Dette skaper et paradoks, ved at det er grunn til å tro at 

etterspørselen vokser betydelig, samtidig som det vurderes om tilbudet bør begrenses. Vi vet at 

verdiskapingen fra fritidsboligsegmentet betydelig, ref tema fritidsboliger lenger opp i dokument. I 

hvilken grad bør regionen tilrettelegge for økt tilbud av fritidsboliger for å møte den forventede 

økningen i etterspørsel? Hvordan kan vi som region best håndtere paradokset med at økt hyttebruk 

som utgangspunkt også vil føre til mer bilkjøring? 

  



Valgfritt tema: Samarbeid for ønsket utvikling 
Gode samarbeidsrelasjoner er viktig for å lykkes i utviklingsarbeid. Dette gjelder både internt i det 

kommunale og regionale tjenesteapparatet og eksternt knyttet til store strategiske saker.  

Kommunene i Lillehammer-regionen har over tid samarbeidet politisk og administrativt om 

saksområder som på ulike måter berører næringsutviklingen i regionen. Samarbeidene tar ulike 

former, fra formaliserte, langsiktige og overordnede til kortsiktige ad hoc samarbeid knyttet til 

enkeltsaker.  

Pr. i dag er de mest sentrale, formaliserte samarbeidene som berører næringsutviklingsfeltet i 

Lillehammer-regionen følgende:  

• Regional næringsutviklingsenhet, Lillehammer-regionen Vekst  

• Regionalt landbrukskontor  

• Eierskap i Skåppå kunnskapspark 

• Eierskap i Østnorsk filmsenter, FilmInvest og Fabrikken 

• Eierskap i Visit Lillehammer 

• Interkommunalt innkjøpssamarbeid  

• Interkommunalt politisk råd (politisk) 

• Regional kommunedirektørgruppe  

• Egne næringsforeninger i hver av kommunene 

• Fjellnettverket (politisk) 

• Gudbrandsdalstinget (politisk) 

 

Motivasjonen for disse formaliserte samarbeidene er i hovedsak å skape større og sterkere 

fagmiljøer, effektivisering, koordinere innsats og skape mer tyngde i viktige politiske saker.  

Interkommunalt politisk råd (tidligere Regionrådet) er det viktigste samarbeidsorganet for politisk 

forankring og koordinering av næringsutviklingen i de tre kommunene i Lillehammer-regionen. 

Gjennom partnerskapsmidlene som Interkommunalt politisk råd disponerer, er «Regionrådet» også 

en viktig finansieringskilde for næringsrettede utviklingstiltak. Lillehammer-regionen Vekst 

saksutreder og følger opp vedtak i Rådet og ivaretar både helheten i det regionale 

næringsutviklingsarbeidet og understøtter behovene i hver av de tre kommunene.   

Interkommunalt politisk råd er også den formaliserte politisk samarbeidsarenaen med Innlandet 

fylkeskommune. I tillegg til samarbeidet gjennom Rådet, samarbeides det også løpende med 

fylkeskommunen om enkeltprosjekter og nasjonale saker av betydning for regionen. 

Skåppå kunnskapspark hjelper gründere og etablerte bedrifter i deres utvikling, og bistår med 

prosjektledelse i større utviklingsprosjekter. Visit Lillehammer er destinasjonsselskap og 

bransjeutvikler for reiselivet. Skåppå har sitt virke i hele Gudbrandsdalen, mens Visit Lillehammer 

omfatter Ringsaker, Nordre Land og kommunene i Lillehammer-regionen og Midt-Gudbrandsdalen.  

Østnorsk filmsenter gi tilskudd til kort- og dokumentarfilm og drive bransjeutvikling innen film og spill 

i Innlandet fylke, mens FilmInvest er et investeringsfond for audiovisuell produksjon i Innlandet og 

Trøndelag, hovedsakelig finansiert av statlige og fylkeskommunale tilskudd og helt avgjørende for 

utvikling av regional filmbransje. 

De tre kommunene har alle egne næringsforeninger. Disse har fokus på å være felles talerør for 

næringslivet ovenfor offentlige myndigheter og være organ som aktivt skal påvirke myndighetenes 



næringspolitikk. Næringsorganisasjonene har historisk sett vært svært forskjellige i sin natur, og har 

helt ulike satsingsområder. Alle utgjør på sitt vis et sparringspunkt for kommunene. 

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

Norge, med fokus på arbeidet for å sikre arbeider for levende og livskraftige bygder i fjellområdene. 

Gudbrandsdalstinget er en politisk arena for kommunene i Gudbrandsdalen, der formålet er å fronte 

felles politiske saker og fungere som et tydelig talerør, utvikle felles politikk innen viktige områder og 

bidra til samarbeid, utvikling og verdiskaping i Gudbrandsdalen. 

Det er i dag ingen formaliserte samarbeid med kommunene og regionene sør for Lillehammer-

regionen, men det samarbeides på ad hoc basis, først og fremst knyttet til strategiske saker, der 

kommunene og regionene har felles interesser.  

Regionen mangler i dag formaliserte samarbeid med store og viktige arbeidsplasser som 

Cyberforsvaret, Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet. Dialogen foregår på et mer uformelt 

nivå, og uten gjensidige, langsiktige planer.  

Utgangspunkt for drøftelser i gruppearbeid 

Gode samarbeidsrelasjoner er viktig for å lykkes i næringsutviklingsarbeidet. 

• Hvilke interne samarbeidsrelasjoner i regionen og kommunene er det behov for å utvikle og 

styrke framover? Hvorfor og hvordan? 

• Hvilke eksterne samarbeidsrelasjoner er det viktig å prioritere framover? Hva ønsker vi å 

oppnå med disse? 

 


