
Regional næringsplan
Drøftinsinnspill til formannskapet, Gausdal, 16.10.2018



Regional næringsplan 2018 -
2028 - prosess

• Planen skal rulleres denne høsten
• Diskusjonssak i regionrådet 7. september
• Vi skal innom alle tre formannskapene i løpet av september/tidlig

oktober
• Tar gjerne i mot innspill fra dere om noen ønsker å bidra
• De tre næringsrådene brukes som høringsinstanser og øvrige

innspill kanaliseres gjennom regionrådene
• Beslutningssak i regionrådet 26. oktober
• Deretter behandles planen i Formannskapene og Kommunestyrene



Effektm ål toppn i vå

Sysselsettingsutvikling

Sted Utvikling siste år Utvikling siste 3 år
0501 Lillehammer - 0,4 % 2,2 %
0521 Øyer 0,6 % 3,2 %
0522 Gausdal - 0,1 % - 5,0 %
Lillehammer -
regionen - 0,3 % 1,5 %
05 Oppland 0,0 % - 1,0 %
0 Hele landet 1,3 % - 0,9 %

Utvikling privat sektor + offentlige foretak

Andel privat
2017

Utvikling privat
2016 - 2017

Utvikling privat
siste 3 år

0501 Lillehammer 58,2 % - 0,3 % 2,4 %
0521 Øyer 70,3 % 0,7 % 3,4 %
0522 Gausdal 64,0 % - 0,2 % - 6,5 %
Lillehammer - regionen 59,9 % - 0,2 % 1,4 %
05 Oppland 64,6 % 0,8 % - 1,5 %
0 Hele landet 68,2 % 1,3 % - 3,0 %
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Effektm å l top p n i vå ( 2 )

Befolkningsutvikling siden 1997

Befolkningsutvikling siste tiden
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Plassering Kommune - N M

Siste år Siste 3 år
Lillehammer 1,0 % 2,5 %
Øyer 0,1 % 1,0 %
Gausdal - 0,4 % - 1,5 %
Lillehammerregionen 0,6 % 1,6 %
Oppland 0,2 % 0,5 %
Norge 0,7 % 2,4 %
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Kommune - NM 2017 og 2018 har ikke med seg
regioninndelingen, men kommunene i regionen hadde følgende
utvikling i plassering (+ er bedre plassering):
• Lillehammer + 1
• Øyer + 43
• Gausdal – 44

En helt overordnet vurdering, tilsier at regionen omtrent har
behold sin plassering



Ytre ra m m eb eti n gel ser

Status:
Har ikke funnet en struktur for hvordan de store
samferdselsspørsmålene skal jobbes med, regionen er
fortsatt svak på forskning

Videreføres Satsingen på å øke FOU - innsatsen i regionen

Nye
satsinger

Satsingen på økt bredbånd ligger i dag hos LRV, men er
ikke forankret i regional næringsplan, og foreslås derfor
som en ny satsing i planen

Spørsmål
Skal arbeidet med store samferdselsspørsmål fortsatt
forankres i regional næringsplan, eller bør dette jobbes
med på en annen måte?



Grü n d er - og vekstservi ce

Status:
Bra tilfang av gründere, mange nystartede AS, vellykket
håndverksmatsatsing , implementert gründerreisen

Videreføres
Arbeid med gründerreisen og et «en - dør - inn» - system,
bredt arbeid med gründerkultur, utadrettet
næringsapparat, bransjespesifikk regionale arenaer

Nye
satsinger

Mer spisset arbeid mot utvalgte bransjer, og da har vi
foreløpig pekt ut reiseliv og I KT/digitalisering

Spørsmål

Regionen har relativt få reiselivsgründere, til tross for
størrelsen på reiselivet totalt sett. Dette vurderer vi å
gjøre noe med, i samarbeid med Visit Lillehammer,
Innovasjon Norge, Skåppå , HiNN og OFK. Tror vi at
dette gir effekt?



N æri n gsa rea l

Status:
Totalt sett har regionen for lite næringsareal, svak samhandling
på tvers av regionen, kommet i gang med
næringseiendomsforum

Kuttes
Felles næringsarealstrategi for regionen, næringsarealdatabase
til ekstern promotering

Nye satsinger

Vi skal bli enda bedre på tett dialog med aktørene, for å ha
førstehåndskunnskap om reell tilgjengelighet til arealene. Det
skal jobbes målbevisst med å synliggjøre muligheter/
utfordringer knyttet til tilgjengelighet til/fravær av arealer

Spørsmål
Vil nye arealplaner i de tre kommunene tilrettelegge for store,
sammenhengende næringsarealer? Eller skal vi kutte ut
arealintensiv virksomhet fra planen?



Regi on profi l eri n g

Status:

God befolkningsvekst, vi opplever stort interesse for å flytte hit,
det vi gjør er etterspurt av næringslivet, stor synlighet i sosiale
medier, kommet for kort med bedriftskommunikasjon, for svak
nasjonal synlighet på en del områder

Videreføres
Løfte fram regionens næringsliv, skape stolthet hos regionens
ungdommer, satsing på studentmassen og automatisert
markedsføring.

Nye satsinger
Vi toner ned det å skape tilbakeflyttingslyst når det gjelder
ressursbruk, og løfter fram etableringslyst

Spørsmål
Vi har allerede en nasjonal og til dels internasjonal posisjon
innen reiseliv. På hvilke andre næringsområder skal vi løfte fram
regionen nasjonalt?



Ku l tu rn æri n ger, m ed
særl i g foku s på fi l m

Status:

Bra framgang hos enkeltaktører i filmmiljøet, bedriftsnettverk satt i
gang, Unesco City of Literature gir muligheter, spennende grunnlag
innen musikk, fortsatt mye uforløst potensial på dette feltet, tilført
1 ressurs fra Lillehammer kommune

Videreføres
Støtte konkrete filmprosjekter for barn/unge, understøtte
bedriftsnettverket, bruke film/TV/interaktive medier til å skape nye
forretningsmodeller for andre næringer

Nye satsinger
Med større ressursinnsats, vil det være rom for flere
satsingsområder.

Spørsmål
Vi har fått innspill om at en klynge for musikkindustrien bør
etableres på Lillehammer – er dette relavant og er det ønskelig fra
næringen selv?



Rei sel i v og opp l evel ser

Status:

2 % økning i overnattingsdøgn 2016/2017, 3,2 % vekst hittil i år,
velfungerende destinasjonsselskap, bra trøkk i
fritidsboligsegmentet, ikke nådd målsetninger utmarksbasert
reiseliv

Videreføres
Snowball - prosjekter vil fortsatt være et viktig element innen
reiseliv og opplevelser, satsing på fritidsboligmarkedet inkludert
fritidsboligkonferansen

Kuttes Årlig fritidsboligmesse

Nye satsinger En spisset satsing mot reiselivsgründere

Spørsmål



I d rettsb a se rt n æri n gsl i v

Status:
Det går bra med de aktørene som finnes i området, men det har
vist seg å være et område der innsatsen fra regionen gir liten effekt

Kuttes

Etter å ha forsøkt litt ulike vinklinger på dette temaet, foreslås det
at hele temaet kuttes ut av planen. Dette betyr ikke at temaet ikke
er viktig, men det betyr at det er vanskelig å se hvordan videre
arbeid fra regionens side skal ha betydelig effekt på utviklingen av
bransjen i regionen

Spørsmål
Er det noen vinklinger inn som vi ikke har sett, og som burde
forsøkes?



I K T/d i gi ta l i seri n g

Status: Sterk vekst i bransjen i regionen, positiv utvikling på Jørstadmoen

Videreføres
Jobbe med å styrke Cyberforsvaret på Jørstadmoen, skape
møteplasser for næringen (men ikke formalisert nettverk), bygge
opp eksisterende bedrifter, nye offentlige I KT - arbeidsplasser

Nye satsinger Økt satsing på digitalisering i næringslivet generelt

Spørsmål
Lillehammerregionen ( Hovemoen , Øyer - arealer til avklaring) er
pekt på som en velegnet lokasjon for et datasenter. Er dette noe vi
bør jobbe målbevisst for å få på plass?



B i oøkon om i storska l a

Status:
Sterk vekst i bransjen i regionen, bedriftsklynge innen treforedling
etablert, begrenset interesse for våre initiativ overfor næringen til
tettere samarbeid lokalt, ikke lykkes med å hente inn nye bedrifter

Videreføres Arbeid med leverandørindustrien til denne sektoren

Kuttes
Bioøkonomiklynge på Innlandet, spesifikt akkvisisjonsarbeid mot
denne sektoren

Spørsmål

Paradokset med dette området er at sektoren går bra, og en del av
det vi la til grunn i forrige regionale næringsplan er oppnådde.
Likevel opplever vi at vår ressursinnsats på feltet gir lav effekt, og vi
foreslår derfor å justere ned vårt ambisjonsnivå – uten at
ambisjonsnivået på vegne av næringen nedjusteres. Er det noen
grunner til at vi bør tenke annerledes?



H å n d verksm at

Status:
Stor interesse for mobiliseringsaktiviteter, flere nystartede aktører
og flere etablerte som satser mer, vellykket arrangementspilot
under Lillehammer Live

Videreføres
Få på plass flere produsenter og flere som foredler varer, få på
plass nye salgs - og distribusjonskanaler

Spørsmål

Vi tar sikte på å avslutte prosjektfasen for håndverksmat i løpet av
2019, og vil da få arbeidet over i en driftsorganisasjon. Hva slags
type organisasjon skal dette være, og finnes organisasjonen
allerede i dag?



Vareh an del

Status:
Sterkere vekst i perioden 2014 enn landet totalt, flere og flere
satser på netthandel, ikke blitt noe av en felles regional strategi for
varehandelsetableringer

Videreføres
Arbeidet med sektoren vil videreføres gjennom konkrete tiltak i
den enkelte kommune

Kuttes

Hele sektoren tas ut av regional næringsplan, basert på
erkjennelsen av at dette er et område det er vanskelig å få effekt
på regionalt nivå. En stor del av arbeidet skjer gjennom
tilrettelegging i arealplaner, og gjennom mindre lokale tiltak som
tar utgangspunkt i kommuneorganisasjonen.

Spørsmål Varehandel er en viktig bransje



Hva tenker LRV rundt rulleringen?
• Legger opp til en ytterligere spissing
• Tar ut områder der vi oppnår liten effekt –

prioriterer sterkere
• Ønsker veldig gjerne innspill til nye og viktige

satsingsområder
• Justert plan skal være enda tydeligere på hva som

er regionens satsingsområder



Særlige fokuspunkter i FS 16.10.2018
• Spissing for å bli mer effektive på prioriterte områder?
• Hvordan løser vi den (prekære) næringsarealsituasjonen?
• Hvordan stimulerer vi til flere nyetableringer?
• Sammenhengen mellom næringsliv og bosetting?
• Prioriteringer for Gausdal der vi kan kapitalisere på

prestasjonene i regionen som helhet?
• Hva med næringssektorene som går bra/av seg selv i ny

næringsplan?


