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Utviklingsprogram for byregioner - ByR 
Nasjonalt program med 33 regiondeltagere. Programmet skal 

 øke kunnskapen om samspill mellom by og omland og regionenes 

næringsmessige potensiale 

 bidra til vekst i regionene  

Fase 1: Gjennomføres i 2014 

 kunnskapsinnhenting om de ulike byregionene 

 etablering av samarbeid i regionen 

 identifisering og valg av tema som deltagerne ønsker å arbeide med 

Fase 2: Gjennomføres i 2015 – 2017 (lyses ut tidlig i 2015) 

 utviklingsarbeid/ gjennomføring av tiltak innenfor områder/ tema 

som regionen har prioritert 

Ikke automatikk i at deltagelse i fase en gir deltagelse i fase to.  Må søke. 

Mer info på http://distriktssenteret.no/byregionprogrammet/ og  www.lillehammer.kommune.no 
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Parter og samarbeidspartnere i ByR 
Lillehammer 

 Regionrådene i Lillehammer-

regionen, Midt-Gudbrandsdal og 

Nord -Gudbrandsdal  

 Høgskolen i Lillehammer 

 Østlandsforskning 

 Oppland fylkeskommune 

 NHO Innlandet 

 LO Oppland 

 KS Hedmark og Oppland  

       
Behandles i alle kommuner 
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Organisering 

 Styringsgruppe 
Regionrådslederne i Lillehammerregionen, Midt-Gudbrandsdal og Nord-

Gudbrandsdal, fylkesordfører, ordfører i Lillehammer (leder) 

 Prosjektgruppe 
Regionkoordinatorene i de tre regionene, Østlandsforskning, Høgskolen i 

Lillehammer, Oppland fylkeskommune og Hanne Mari Nyhus 

(prosjektleder)  

 Referansegruppe 
NHO Innlandet, KS Oppland/Hedmark, Lillehammer Næringsforum, Øyer 

Næringsråd, Gausdal Næringsforum, Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, 

Nasjonalparkriket Reiseliv AS, Visit Lillehammer AS 
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ByR Lillehammer 
Mål: 

 Videreutvikle en moderne og utviklingsorientert region som er 

beredt til å møte framtidas muligheter og utfordringer 

 Styrke hele regionens attraktivitet for eksisterende bedrifter og 

innbyggere og potensielle nyetableringer og tilflyttere 

Fase 1 – som er NÅ:  

 Få på plass en solid og anvendbar kunnskapsbase om 

Lillehammer by sin betydning for sitt omland, og omlandets 

betydning for byen. Med utgangspunkt i kunnskapsbasen 

identifisere saksområder, strategier og tiltak som kan 

videreføres i en senere fase 2 
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Analyser av 

 
 Befolkning og bo- og arbeidsmarked 

 Befolkningsstruktur, - utvikling og flyttemønstre 

 Arbeidsmarked og pendling 

 Lillehammer tettsted, kommune og regions plassering på nasjonale 

rangeringstabeller 

 Lillehammers interaksjon med omlandet, som  

 Kommunikasjonsknutepunkt, handelssenter, utdanningssenter, 

kultursenter, administrasjonssenter, senter for reiselivsregionen 

 Institusjonell samhandling  

 Hva samarbeider kommunene om og hvordan? 

 Hva er det som hemmer og fremmer innovasjon, samspill og utvikling? 

 Hva mener de ulike aktører bør være samarbeidstema videre framover? 
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På fire geografiske nivåer 

 
 Lillehammers rolle i Lillehammerregionen (Lillehammer, Øyer 

og Gausdal)  

 

 Lillehammers rolle i resten av Gudbrandsdalen 

 

 Lillehammers rolle i Mjøsregionen 

 

 Lillehammer rolle i forhold til Oslo/ Akershus 
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Lillehammer som regionsenter 

• historisk sett et knutepunkt for trafikken 

mellom Oslo, Trondheim og Vestlandet 

• del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion 

• samarbeid med de øvrige store byregionene 

rundt Mjøsa er viktig for å styrke innlandet 

• i samarbeid med de andre Mjøsbyene bidra 

utvikling til beste for hele Mjøsregionen 

• fortsatt god kontakt med Gudbrandsdalen 

• samarbeid innad i Lillehammerregionen og 

med de tilliggende kommunene Ringsaker og 

Gjøvik særlig viktig for å utnytte regionens 

muligheter 
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Mjøsbyene og ByR 

 
 Forskjellige prosjekter, forskjellige regioninndelinger 

 

 Lillehammer – regionsenter med to fylker som nedslagsfelt 

 

 Byene rundt Mjøsa er forskjellig – og det er vår styrke 

 

 Det er Osloregionen som er konkurrenten vår – og kanskje noen 

andre byregioner langs kysten – i pendleavstand til Oslo 
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Parallelle eller sammenhengende 
prosesser ? 

Byregionprogrammet Kommunereformen 
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La oss inspirere av tidligere tiders aktivitet i Ringebu 
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Lillehammer by sine regionale vekstimpulser 
- et prosjekt i Byregionprogrammet 

 

Ringebu 28. august 2014 

Lykke til med resten av dagen! 


