
Strategisk næringsplan Lillehammerregionen 2021- 

Momenter fra gruppearbeid i felles formannskap 24.9.20 

 

Gruppe 1 
Jon Halvor Midtmageli, Nisveta Tiro, Stig Audun Melbø, Stein Erik Skjelsvold, Jytte Sonne, Marianne 

Gunnerud 

Oppsummeringen er mest utsagn/innspill fra møtet, forsøksvis tematisk gruppert. Alle bidro til å 

belyse temaene med sine refleksjoner, det ble ikke så mye diskusjon med sikte på enighet og evt. 

prioriteringer.  Fokus på godt og bredt samarbeid var gjennomgående kommentarer på alle tre 

temaer. 

Oppgave 1: Fritidsboliger 

Vern/utbygging 
- Skal markedet bestemme eller kommunene styre? 
- Vi er i ferd med å få nok fritidsboliger i vår kommune/region (utsagn) 
- Markagrense bør vedtas, da kan man verne gjenstående naturområder og konsentrere seg 

om å utnytte de regulerte områdene for fritidsbebyggelse bedre. Viktig med klare grenser 
mot fjellet 

- Bygge opp om «dele-kulturen», stimulere til økt bruk av eksisterende fritidsbebyggelse – 
varme senger 

- Antall fritidsboliger i Gausdal har passert antall boliger?? (ref Melbø) 
- Balansen mellom fritidsbebyggelse, reiseliv og jakt/fiskerettigheter, beiting etc er sårbar. God 

dialog viktig. 
- Unngå snauhogst: Bør sikre at det står igjen vegetasjon ved utbygging 
- Øyerfjellet utvides fra alpindestinasjon til turområde året rundt 

 
Fritidsinnbyggerne – ressurser i lokal utvikling 

- Kan vi forbedre kommunikasjonen med fritidsinnbyggerne?  Formalisert kontakt (praktiseres 
litt forskjellig i de tre kommunene) De ønsker både info/dialog med kommunen og tilgang til 
handel/kultur/fritidsopplevelser. Heller snakke MED enn OM. 

- Gir oss impulser utenfra 
- Bare Øyer har mer enn 30 velforeninger – en ressurs!  God dialog og  
- Fritidsboliger kan også være urbane, jfr leiligheter i Lhmr sentrum. Kort tilgang til 

infrastruktur og enkel (?) kommunikasjon til fjellet 
- Fritidsbeboere betaler lokale skatt/avgifter, hvordan kan de gis ei stemme inn? 
- Valdresregionen har formalisert fritidsinnbyggernes innflytelse ved å gi dem plass i 

Interkommunalt politisk råd.  
- «Fra boplikt til bolyst» 
- Ikke glemme at også folk som bor her har fritidsbolig i regionen vår 

 
Ressursmiljøer og næringsaktører med nasjonalt potensiale 

- Regionen har sterk kompetanse og næringsaktører som delvis betjener og kan ekspandere i 
et nasjonalt marked 

- Inkluderer vi nordre Ringsaker, har vi i årtier vært nasjonalt tyngdepunkt for 
hytter/fritidsboliger 

- God kobling FOU – næring – forvaltning – utvikling. Bygge (nasjonal) klynge? 
 



Tema 2: Anskaffelser 

Innkjøpsleder orienterte om at det er en viss fleksibilitet innen regelverket, eksempler på store 
aktører som benytter lokale samarbeidspartnere osv. 
Det er flere lokale/regionale leverandører innen bl.a. bygg/anlegg, håndverkstjenester, vedlikehold. 
Også erkjennelse i gruppa at slike kompliserte regelverk krever profesjonell håndtering, vanskelig for 
politiske lekfolk. Innkjøp, lager, logistikk er fagfelt. 
 
Det bør settes tydelige politiske mål for regionens innkjøpspolitikk! (utsagn) 

- Hva ønsker vi å oppnå (mer enn billigste pris)? 
- Kartlegge mulighetsrommet innenfor lovverk 
- Kan felles innkjøpsenhet få enda større fullmakter? 

 
Bærekraftige anskaffelser 

- Vi bør tøye innkjøpsreglement med indikatorer som er bærekraftige! 
- Et av målene bør være å bidra til å opprettholde/utvikle regionens næringer/leverandører 
- Kunne sette tydelige krav om kvalitet og miljø 
- Sikre at virksomhet og underleverandører driver ihht norsk lov – tydelige etiske krav 
- Smart handel – smart region 
- Leverandør/entreprenør må dokumentere varige verdier 

 
Tilrettelegge for konkurransedyktige lokale leverandører 

- Benytte lovverkets muligheter for responstid og leveringssteder  
- Tilrettelegge for at lokale næringer/leverandører kan være i stand til å konkurrere, bla ved 

lokalt og eksternt samarbeid 
- Vurdere totalentrepriser med garantiansvar opp mot andre løsninger- egen kommune eller 

Innlandet…? 
- Hva er lokale næringer/tjenester (egen kommune eller Innlandet)? 
- Sette lokale næringer og tjenesteytere i stand til å være konkurransedyktige i 

nasjonalt/internasjonalt marked 
- Også innlemme reiselivs og opplevelsestjenester, fritidsutbyggere mm (?) 

 
 

 

Næringsareal 
Arealknapphet til næringsformål i alle tre kommuner 
 
Tiltrekke næringer vi kan gi tilfredsstillende muligheter 

- Vet politikerne nok om hva slags areal næringene etterspør?  - de fleste næringene ønsker 
sentral beliggenhet 

- Transportkrevende næring langs E6.  Hva blir tilgjengelig ved E6-utbyggingen? 
- Få fram fordelene, ikke bare problemene. Promotere de næringsarealene vi disponerer. 

 
Bærekraftig arealdisposisjon 

- Eksempel: Glør samlet tidligere alt avfall i deponi. Nå skal stadig mer distribueres ut igjen 
som gjenvunnet eller til gjenvinning andre steder 

- Satse på ikke-arealkrevende næringer, kompetansenæringer, kontorlokaler  

- Bygge rundt trafikk-knutepunkt 
- Samspill mellom bolig – næring – infrastruktur. Næringer som kan ligge opptil boområder og 

infrastruktur med kort veg til off kommunikasjon 



- Lokalisere klynger av relevante næringer – hvor? – Kan vi flytte næringer til mer 
hensiktsmessige (sam-)lokaliseringer? 

- Også dyrka mark kan flyttes hvis det blir nødvendig 
- Sikre tilstrekkelig varme senger i reiselivet/fritidsboligfeltet ved større utnyttelsesgrad 
- Ønske om felles arealstrategi i regionen 

 
 
Økonomi – pris o.l. 

- Politisk dilemma: politisk styring eller markedsvurdert? 
- Prismessig fordel at kommunen eier 
- Sentrumsboligene blir for dyre for de unge i arbeidslivet 
-  

 
 
 
  



Gruppe 2 

Obligatorisk tema 1: Fritidsboliger 
 

Oppsummering av diskusjon:  

 

• Gruppen er samstemt enige om at fritidsboligsektoren er en kjemperessurs for hele 

regionen, noe som underbygger at vi ikke kan betrakte kommunene isolert sett.  

•  Gruppen diskuterte at vi vil være lurt å fortette innenfor eksisterende felt, og bevare 

friluftarealer utenfor det man ikke har «tatt hull» på. Gruppen mener at regionen bør 

benytte klima- og miljøtilpasninger som konkurransestrategi, noe som må ligge til 

grunn i fremtidig utvikling.  

• Gruppen diskuterte «markagrenser» - hvilke områder skal vi åpne og hvilke vi skal 

skjerme - tydelige grenser for utbygging. Alle var enige om at det var visse deler av 

fjellet som ikke skulle røres. Utbyggere må forholde seg til arealplanen til kommunen.  

• Gruppen diskuterer at vi vil kunne være fornuftig å kartlegge mer kontinuerlig hvilke 

synergieffekter fritidsboliger har på regionen når det kommer til eksempelvis 

arbeidsplasser, og føre et «samfunnsregnskap.  

• Når det kommer til kommunikasjons med fritidsboligeier er gruppen enige om at 

finnes et informasjonsbehov rundt kommunale tjenester/ ytelser, men kanskje et 

enda større behov for at næringslivet klarer å kapitalisere mer på fritidsboligeiere i 

kombinasjon med å øke antall bruksdøgn. Gruppen er ikke omforent om hva 

kommunens kommunikasjonsbehov er og hvilken rolle evt. kommunene skal ha 

enten enkeltvis eller i fellesskap.  

 

Obligatorisk tema 2: Anskaffelser 

 

Oppsummering av diskusjon:  

 
• Gruppen er samstemt om at kommunenes anskaffelser skal bidra til lokal vekst for å 

styrke lokale leverandører der det er mulig. Det pekes på at kommunene må bli enda 

«råere» på anskaffelser som stimulere til lokalt arbeidsliv, og å utfordre mer på de 

retningslinjene som foreligger (begrepet «råere» ble ikke konkretisert i diskusjonen ) 

Gruppen hadde en antagelse om at en innenfor regelverket kunne benytte seg av et 

ubrukt handlingsrom mht lokale leverrandører. 

• Gruppen mener det er ekstremt viktig å se mer inngripende på kommunenes 

strategier for anskaffelser da det benyttes mye penger på anskaffelser/ innkjøp hvert 

eneste år. Gruppen peker på at det bør jobbes ut ifra at mest mulig av pengene skal 

ligge igjen i regionen for å kunne bidra til ytterligere synergieffekter/ ringvirkninger 

lokalt. (Det ble ikke konkretisert om man ønsker er revidering av innkjøpsstrategien – 



er den god nok og gir større handlingsrom, eller må vi ta dem frem å se på den på 

nytt?) 

• Gruppen er samstemt om at vil være fornuftig å se på et leverandørutviklingsprogram 

hvor det legges opp til at kommunene beskriver utfordringer og behov, og får innspill 

på innovative muligheter til hvordan man på best mulig måte løser dette fra ulike 

leverandører. På den måten ha man ikke definert et konkret behov, men er mer åpne 

for å ta imot innspill til hvordan man kan dekke behovet fra leverandørståsted 

(innovative anskaffelser, leverandørutvikling og politisk involvering).  

• Når det gjelder oppsplitting av anbud diskuterer gruppen at enkelte anbud bør 

splittes med mål om å kunne benytte flere lokale leverandører. Her må man benytte 

handlingsrommet mer og tørre å utfordre mer der det er begrensinger. (Det fremkom 

ikke i diskusjonen om anskaffelsesprosessene vil kreve mer ressurser eller ikke) 

 

Valgfritt tema: Samarbeid for ønsket utvikling 

 

Oppsummering av diskusjon:  

 
• Når det kommer til hvilke interne samarbeidsrelasjoner i regionen og kommunene 

det er behov for å utvikle og styrke framover diskuterte gruppen primært: 

➔ Cyberforsvaret: samarbeidsrelasjonen er god, men vi må stadig jobbe for å 

forbedre den da denne relasjonen er særdeles viktig for regionen. Lillehammer 

kommune er en forsvarskommune, men regionen under ett er nødt til å lære mer 

om hvordan vi kan legge enda bedre til rette for forsvaret i årene fremover. Her 

må man også prioritere aksen NTNU Gjøvik og Cyberforvaret på Jørstadmoen. 

➔ Gruppen diskuterer videre at satsingen på IKT-sikkerhet tiltrekker 

bedriftsetableringer og kompetansearbeidsplasser, og at det er viktig å prioritere 

denne satsingen videre for å få enda mer knoppskytinger og bedriftsetableringer 

innen denne sektoren. 

• Når det kommer til hvilke eksterne samarbeidsrelasjoner som er viktig å prioritere 

framover diskuterer gruppen samarbeidet med:  

➔ Høgskolen Innlandet: hvordan kan et tettere samarbeid føre til at flere studenter 

bosetter seg i regionen – gjennom helårsarbeidsplasser for studenter/ kobling 

mot næringslivet, synliggjøring av kompetansearbeidsplasser etc.  

➔ Gudbrandsdalstinget: fremme saker som er viktige for regionen gjennom dette 

organet  

 

  



Gruppe 3 

Gruppearbeid felles formannskapskonferanse 24. september 2020 
Gruppa besto av  

Anette Musdalslien (leder) 

Eirik Haagensen (sekretær) 

Randi Øverhaug Sagheim 

Åslaug Enger Olsen 

Mads Furu 

Ingunn Haavemoen 
 

Første tema: fritidsboliger 
Forventninger i arealplanen om at det bør tas visse hensyn og få på plass en øvre grense mot fjellet, 

og en markagrense 

Det må på plass en interkommunal plan for fjellet - fjellet er et fellesgode som vi må se på tvers av 

kommunegrenser.  

Utfordring at hytter ikke nødvendigvis gir så mye tilbake i kommunekassa, i hvert fall er det vanskelig 

å peke på den direkte koblingen. 

I Lillehammer gjøres det en vurdering av at det er en del som har fritidsbolig i sentrum – hvor mange 

er det snakk om og kan det også ha en positiv side? 

Når blir det for tett til at folk vil ha hytte et sted? 

Antall hytter kan ikke vokse inn i himmelen, men vi har ikke kommet til et toppunkt ennå 

Kulturlandskapet viktig å ivareta 

Pålegge sterkere krav til hyttebyggerne 

Kommunikasjon med fritidsboligeierne. Fungerer ikke veldig bra i noen kommuner i dag. Verdt å ta 

kontakt med Valdres. Hva ønsker man å oppnå med dialogen? 

Få mest mulig ut av det som er bygget må være hovedfokuset 

Andre tema: anskaffelser 
I strategien for anskaffelser kan vi ta samfunnsansvar – har en stor innkjøpsmakt: 

• Standarder i arbeidsliv 

• Miljøhensyn 

• Lærlinger 

Muligheten til å følge opp hvordan ulike hensyn faktisk tas i innkjøpet, gjennom jevnlig oppfølging av 

innkjøpsstrategien 

Lokal mat i forbindelse med konferanser er en mulighet vi må gripe 

De små aktørene sier at de store stikker av med alt. Avrop på rammeavtaler kan innrettes på mange 

måter, vi har stort handlingsrom, og dette kan også løfte fram noen mindre aktører. 



Umulig å si hvor gode avtalene på IKT er, all den tid dette ikke er konkurranseutsatt og det er 

komplisert felt 

Valgfritt tema: samarbeid om fremtidig utvikling 
Åpenbart at vi bør samarbeid mer om næringsarealer og hvordan vi fremstår som region. Felles 

næringsarealstrategi. Har ingen betydning hvor noen etablerer seg 

Noe å hente på å være mer rettet sørover. Samarbeider for dårlig med de andre mjøsbyene og 

Ringsaker. 

Ta opp tråden med personen som kan jobbe strategisk inn mot nasjonale myndigheter. Jobbe på 

vegne av regionen i de store sakene. På dette punktet var det delte meninger, og flere mente dette 

er unødvendig. 

Få til godt samarbeid med Cyberforsvaret 

Det ligger noen muligheter i bedre samarbeid sykehuset og høgskolen, kan kanskje fasiliteres av 

kommunene. 

Samarbeide med næringslivet – styrke samarbeidet. Savner fora for å diskutere med de folkevalgte. 

Må trolig skje på kommunalt nivå, siden næringslivet er ulikt. 

Regionale aktører – bør samarbeide bedre med dem. IFK viktig, men vi snakker jo nesten ikke med 

dem. 

 

 

 

 

  



Gruppe 4 
2020-09-24 Felles formannskap - strategisk næringsplan 
 
Gruppe 4: Leder, Lundgård. Sekretær, Vågsnes 
 
(Øyer hadde ikke fått underlaget på forhånd og hadde derfor ikke lest gjennom.) 
 
Fritidsbolig 

• Fritidsboligeierne viktige som innbyggere i kommunen (de er her bare litt færre dager) 
vedr verdiskaping og bidrag til stier, løyper etc. 

• Behov for felles interkommunal plan om disponering av fjellene våre (særlig mht 
arealdisponeringer). Kan ikke fortsette å betrakte kommunene isolert. Gjelder både 
arealdisponering og særlig utvikling av opplevelser og ivaretakelse av naturkvaliteter 

• Ja til tydelige markagrenser og mer gjennomarbeiding av områder vi skal åpne og 
hvilke vi skal skjerme; tydelige grenser for utbygging 

• Øyer størst tomtereserve (over 3000 tomter i reserve) 
• Viktig for en rekke tilgrensende næringssektorer og derfor viktig at vi ikke hindrer 

videre etableringer 
• Større oppmerksomhet mot hvilke kvaliteter (naturområder, stier, løyper, opplevelser, 

arrangementer) vi skal skjerme og utvikle for å øke attraktiviteten ytterligere fremover 
• Problematisere fortettingsstrategier (fortetting av eksisterende felt, tettere enn 

planlagt i nye felt, tettere bygningsmasse (leiligheter, rekkehus, tunløsninger) 
• Klimavennlig fritidsboligsektor: Større fokus på materialbruk i byggingen, arealbruk i 

plassering og belastning i bruksperioden + positive bidrag gjennom energitilførsel etc 

 

Anskaffelser 
• Forsiktig skeptisk til oppsplitting dersom det er en form for omgåelse av L&F og det 

kan føre til dårligere ressursbruk 
• Utfordrende med innovative anskaffelser der det krever enorme ressurser å kjøre 

prosess 
• Skeptisk til mer politisk involvering dersom det fører til større ressursbruk for å 

håndtere anskaffelsene 
• Ønsker større bruk av lokale bedrifter (hva krever det av større ressurser?). Skal 

være innenfor L&F. 
• Samarbeide mer med andre regioner om innovative anskaffelser på felles utfordringer 
• Store anskaffelser innen entreprenør/bygg/anlegg fører ofte til mye oppdrag for lokale 

tilbydere fordi de blir hyret inn på som underentreprenører 
• Ønsker at kommunene selv skal ta flere av de mindre anskaffelsene selv (hva krever 

det av oppbygging av innkjøpskompetanse i den enkelte kommune?). 
• Fokus på å burde bruke handlingsrommet mer, men hva finnes av begrensninger? 
• Ikke tilhenger av at de folkevalgte skal gjøre anskaffelsene. Konsentrerer seg om 

prinsippene/strategiene. 
• Ønsker tema Anskaffelser inn på folkevalgtopplæringen 
• Ønske om å kunne kjøre mer gjennom rammeavtaler 

 

E6 
• Forventning til at ny E6 skal løse behov og utfordringer fremover 
• Forventning om at vi skal få til mye nye næringsarealer langs E6 i Øyer Sør og 

Lillehammer Nord 
• Forventninger til at det skaper ytterligere attraktivitet for å skaffe fritidsbolig i regionen 
• Samarbeid med Nye Veier: Sette krav/forventninger til at operasjonen gjennom Nye 

Veier skal komme regionale aktører og kommuner til gode 



• Få på plass type veipark (som Vinstra og Dombås). Bør undersøke nærmere hva 
effekten av E6 har vært for de to nevnte tettstedene 

• Ønsker mer samsnakking mellom Øyer og Lillehammer vedr å direkte kapitalisere på 
utrullingen av ny E6 

• Involvere eiendomsutviklere og annet næringsliv mer direkte i prosessen for å få på 
plass mest mulig av det de ønsker seg for å kunne utvikle og dra nytte av ny E6 

• Hvordan brander vi regionen langs E6 sørfra og nordfra? 
• Ikke særlig bekymret for at vi skal bli “soveby” for Oslo-regionen med kortere reisetid 

grunnet ny E6. Kan heller snus til noe positivt 
• Lei for at ikke utbyggingen av tog holder følge utrullingen av ny E6 
• Viktig hvilke avbøtende tiltak som gjøres under byggeperioden (ikke ta liv av 

næringsliv ved at det er “umulig” å finne dem/komme dit) 
• Hvordan ta vare på virksomheter som etablerer seg og skyter fart som leverandører til 

ny E6 i byggeperioden, også etter at byggeperioden er over 
• Finnes det store prosjekter i kommunal eller fylkeskommunal regi som snart kan 

lanseres og som vi kan slippe mot slutten av byggeperioden E6 slik at entreprenører 
etc har oppdrag videre? 

 

  



Gruppe 5 

Politisk arbeid med strategisk næringsplan 
Tid: 24. september 

Politisk arena: Felles formannskapskonferanse 

Metode: Gruppearbeid gruppe 5 

Obligatorisk tema 1: Fritidsboliger 
 

Arealstrategi for videre etableringer 

Ingen av kommunene har vedtatt en markagrense, dette ivaretas i areal- og reguleringsplaner, og 
vi ser intet stort behov for å fastsette dette. 
Vi må utvikle en felles fjellstrategi og samordne oss, både oss imellom og ovenfor nabokommuner, 
spesielt ovenfor Ringsaker. 
Vi må gi klarere og tydeligere signaler ovenfor næringslivet og utbyggere hva som er mulig å få til 
innenfor gjeldende planer og regelverk og kommunen må ha hånda på rattet i forhold til 
utbyggerne. 
Vi kan bli bedre på samkjøring ift lovverket og når det gjelder å gi dispensasjoner i enkeltsaker. 
Det bør ikke være lett å ta hull på nye områder for fritidsboliger, og fortetting må være en del av 
strategien. 
Vi må finne en balanse mellom kalde og varme senger som er markedsmessig realistisk. 
Hytta som bolig er stadig mer aktuelt. Her er praksisen forskjellig og kommunene bør se og lære av 
hverandre. 
 

 

Fortetting som fremtidig utviklingsstrategi 

Fortetting er viktig og bør være den viktigste strategien fremover, slik at nye arealer ikke åpnes. 
Dette trenger ikke være en markedsmessig ulempe, det er enklere med leilighet for mange. Se for 
øvrig forrige punkt. 

 

Klima- og miljøtilpasninger som konkurransestrategi 

Vi må ikke ukritisk ta hull på nye områder, men påvirke til fortetting av eksisterende, dette er mer 
bærekraftig. 
Det kan av og til spørre seg om det er utbyggerne eller kommunen som styrer, dette kan gå utover 
miljøaspektet. Diskusjonen om kalde og varme senger er stadig aktuelt, dette må tilpasses 
markedet i størst mulig grad. Utleieplikt er vanskelig mens frivillig utleie er i mange tilfeller greit. 
Markedet for varme senger er vanskelig, og det er liten interesse for å investere i dette. 
 

 

«Markagrenser» 

Markagrense ikke vedtatt i noen av kommunene, men det er uformelt etablert slike der det er 
press. Grensene har satt seg uten at de er vedtatt. Øyer vurderer en slik nå, og det er en prosess i 
Lillehammer. Grensene har vært og kan ivaretas i areal- og reguleringsplaner. 

 



Senterpunkt og kompetansesenter for fritidsbolignæringen 

Vi må etablere arenaer og nettverk for bransjen og etablere gode markedskanaler mot markedet, 
der tilgjengelige tomter, tjenester og varer markedsføres. Denne bør være nasjonal. 
Stavsplassen har noe på gang her. 

 

Kommunikasjon med fritidsboligeierne?  

Det er 2 magasiner som gir god informasjon til fritidsboligeierne, men vi ønsker mer involvering og 
kommunikasjon. Det er ikke gitt at fritidsboligeierne vil engasjere seg utover det å være på hytta 
og ha fri, det kan være enkeltpersoner, men ikke en stor masse. 
Øyer kommune gjennomførte i vår et Teamsmøte med velforeningsledere, en modell som kan 
utvikles. Stormøter med alle eiere har tendens til å bli usaklig, møte med de valgte lederne er 
bedre. 

 

Obligatorisk tema 2: Anskaffelser 
 

Politisk involvering 

Små lokale leverandører har ikke nok kunnskap eller ressurser til å gi anbud, her kan vi informere 
og lære opp disse. 
Det må være mulig å legge til rette for små lokale leverandører, gjennom f.eks oppdeling av 
kontrakter så lenge dette er innenfor regelverket Politikerne kan legge føringer ovenfor 
innkjøpsavdelingen som vektlegger andre ting enn pris, f.eks bærekraft. 
Det er liten bevissthet og kunnskap blant politikerne om dette feltet, det trengs informasjon og 
orientering om mulighetene som er innenfor regelverket, slik at de kan gi føringer. 

 

Innovative anskaffelser 

Her er det også liten kunnskap blant politikerne, hva er innovative anskaffelser og hvilke 
muligheter finnes. 
Det inngås som regel standard rammeavtaler med flere leverandører på samme område. Poenget 
er å etterspørre løsninger, ikke produkter eller tjenester. 
Det har vært en felles innkjøpsavdeling siden 2002, lite har skjedd siden. Her trengs det en 
oppdatering og revidering. 

 

Leverandørutvikling 

Her bør LRV ha en proaktiv rolle overfor innkjøp og leverandører som kan sørge for koblinger. 
Mange små virksomheter trenger opplæring i anbudsskriving, dette er et stort og tungt felt for 
små leverandører. 

 

Oppsplitting av anbud 

Dette bør det gjøres mer av, det trenger ikke nødvendigvis bli dyrere. Vi kan vektlegge andre 
kriterier som bærekraft, lærlinger mm. 
Man mister gode tilbud ved at mange leverandører i praksis ekskluderes fordi de ikke kan 
tilfredsstille hele anbudet, bare deler av det. 



Valgfritt tema: Næringsareal 
 

Felles næringsarealstrategi 

Strategien må være flest mulig arbeidsplasser på minst mulig areal. 
Båndlagt areal av aktører som Statens Vegvesen og Jernbaneverket er et problem. 
Kommunegrenser et hinder, vi må vise raushet kommunene imellom hvor eventuelle etableringer 
skjer. 
Vi må bli bedre til å avsette næringsarealer i arealplaner 
Vi må kartlegge gjeldende arealer og mulige arealer og gjøre disse bedre tilgjengelig 
Jordvernet må håndheves med lokale hensyn 

 

Prioritere ned arealkrevende virksomheter 

Ikke nedprioritere, men tilpasse etterspørselen og hva vi faktisk har tilgjengelig bør være 
strategien. 
Flest arbeidsplasser pr areal bør være hovedmålet uten at vi avviser 

 

Reservere eksisterende næringsareal til eksisterende bedrifter 

Nei, det er dagens behov som bør være førende. 

 

Ta kostnadene med tilgjengeliggjøring og opparbeidelse 

Ja, i samarbeid med grunneier bør kommunene forskuttere opparbeidelse av næringsarealer slik at 
vi er bedre forberedt når henvendelsene kommer. 

 

Omdisponeringer 

Ja, i en viss grad for marginale landbruksarealer som det finnes en del av. Dette må vurderes i det 
enkelte tilfelle  

 

Landbruksarealer som mest ettertraktede næringsarealer 

Landbruksareal er også næringsareal. Det finnes små og lite produktive arealer som kan vurderes. 
Det er legitimt med omregulering på marginale arealer og dersom flytting av matjord er mulig. 

 

Fritidsboligsektoren som arealkrevende næring 

Ingen av kommunene har vedtatt en markagrense, dette ivaretas i areal- og reguleringsplaner. 
Vi må utvikle en felles fjellstrategi og samordne oss og gi klarere og tydeligere signaler ovenfor 
næringslivet hva som er mulig å få til innenfor gjeldende planer. 
Vi kan bli bedre på samkjøring ift lovverket og når det gjelder å gi dispensasjoner og ikke ta hull på 
nye områder. Fortetting må være en del av strategien. 
Kommunen må ha hånda på rattet i forhold til utbyggerne. 
Vi må finne en balanse mellom kalde og varme senger som er markedsmessig realistisk. 

 



Lillehammer, den 25.09.20 

Henning Holmbakken 

Referent 

 

 


