
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - TILTAKSPLAN TILKNYTTET STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 
LILLEHAMMER-REGIONEN  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 29/21 den 21.04.2021. 
 
Behandling: 
 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram følgende forslag til punkt 1: 
 
1. Gausdal kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 

næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet i 
formannskapet 17. mars 2021:     
 Møteplasser er viktige for informasjon, rådgiving/veiledning, 

kompetanseheving, forventningsavklaringer, utviklingsarbeid, planarbeid osv. 
Mellom næringsaktører, kommunene (politisk og administrativt), 
næringsorganisasjonene, Skåppå.  

 Evaluering av tiltak må gjøres sammen med de aktuelle aktørene, for innspill 
til neste handlingsplan. Felles formannskapskonferanse er en arena der de 
folkevalgte involveres og informeres. Her bør en også ha med næringsaktører.  

 Arbeidet med næringsarealer er viktig for regionen. Bra at det er tiltak som 
innebærer at en arbeider med dette i fellesskap.  

 Å ha fokus på informasjon om virkemidler næringsaktørene kan søke på, eller 
aktører (som Skåppå) en kan få hjelp hos, er en viktig oppgave.  

 Rød tråd er etablert mellom ny samfunnsdel i Gausdal, næringsplan og 
landbruksplan. Det er positivt. Tiltaksplanen må støtte opp under både 
næringsplan og landbruksplan der det er kobling.  

 Mulig etablering av flere «kontorfellesskap» bør være aktuelt, i ulike deler av 
regionen.  

 Fritidsboligsektoren: tiltaket om verdiskapingsanalyse er positivt. Det kan gi 
verdifull informasjon til mange temaer. 
 

Votering:  
 Punkt 1 ble enstemmig tiltrådt med tilleggsforslaget til Anette Musdalslien. 
 Punkt 2 ble enstemmig tiltrådt.  

 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 



 
 

 
 

 

1. Gausdal kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 
næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet i 
formannskapet 17. mars 2021:     

 Møteplasser er viktige for informasjon, rådgiving/veiledning, 
kompetanseheving, forventningsavklaringer, utviklingsarbeid, planarbeid osv. 
Mellom næringsaktører, kommunene (politisk og administrativt), 
næringsorganisasjonene, Skåppå.  

 Evaluering av tiltak må gjøres sammen med de aktuelle aktørene, for innspill 
til neste handlingsplan. Felles formannskapskonferanse er en arena der de 
folkevalgte involveres og informeres. Her bør en også ha med næringsaktører.  

 Arbeidet med næringsarealer er viktig for regionen. Bra at det er tiltak som 
innebærer at en arbeider med dette i fellesskap.  

 Å ha fokus på informasjon om virkemidler næringsaktørene kan søke på, eller 
aktører (som Skåppå) en kan få hjelp hos, er en viktig oppgave.  

 Rød tråd er etablert mellom ny samfunnsdel i Gausdal, næringsplan og 
landbruksplan. Det er positivt. Tiltaksplanen må støtte opp under både 
næringsplan og landbruksplan der det er kobling.  

 Mulig etablering av flere «kontorfellesskap» bør være aktuelt, i ulike deler av 
regionen.  

 Fritidsboligsektoren: tiltaket om verdiskapingsanalyse er positivt. Det kan gi 
verdifull informasjon til mange temaer. 
 

Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd.  
 

2. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk Råd 
vedtar sin budsjett- og tiltaksplan.  

 
 


