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Innledning 

Fra nyttår 2020 skal Regionrådet omdannes til Lillehammer interkommunale politiske råds (heretter 

omtalt som Rådet). Regionrådets arbeid og økonomiske prioriteringer har de siste årene blitt knyttet 

tett til realisering av Regional næringsplan for Lillehammer-regionen. Høsten 2019 ble det igangsatt 

et større arbeid for å utforme en ny regional næringsplan. Planprogrammet skal vedtas i Rådet og 

kommunene før årsskiftet og endelig plan vil bli behandlet høsten 2020. 

Arbeidet med utforming av en ny regional næringsplan vil ha høy prioritet i 2020, men det pågående 

næringsutviklingsarbeidet vil videreføres parallelt med dette. Mange prosjekter og satsinger er i godt 

driv og vil ha behov for tilførsel av midler for ikke å stoppe opp i påvente av ny plan. I denne 

handlingsplanen legges dette til grunn i prioriteringen av midler for det kommende året.  

Foruten arbeidet med næringsutvikling er idrett, både i et bredde- og toppidrettsperspektiv, et høyt 

prioritert satsingsområde for Rådet. Dette arbeidet har i all hovedsak vært kanalisert gjennom 

Olympiatoppen Innlandet og fokus har i særlig grad vært på fellestiltak på tvers av idretter, med 

oppbyggingen av et idrettsmedisinsk tilbud og morgendagens utøvere som særlig prioriterte 

satsingsområder. Denne profilen på idrettssatsingen videreføres også i 2020. I tillegg til 

idrettssatsingen tildeler Rådet midler til enkelte øvrige prosjekter. I 2019 har disse særlig vært 

prioritert til kulturtiltak rettet mot barn og unge. 

I det følgende redegjøres det først for rammebetingelsene for arbeidet i form av organisering, 

bemanning og økonomi. Deretter beskrives større prosjekter og satsinger mer inngående.   

Organisering og bemanning 
LRV består ved utgangen av 2019 av fire faste stillinger som næringsutviklere, én fast stilling som 

regionkoordinator, én midlertidig stilling som regionmarkedsfører (i permisjon), én prosjektstilling 

som eventkoordinator og én trainee.  

Tre næringsutviklere er knyttet til vertskommunesamarbeidet. Regionkoordinator er formelt 

forankret i samarbeidsavtalen for Lillehammer-regionen interkommunale politiske råd. Én 

næringsutvikler er spesifikt knyttet opp mot kulturnæringsfeltet og er formelt sett ikke en del av 

vertskommunesamarbeidet, men 100 % finansiert av Lillehammer kommune. For alle praktiske 

formål inngår stillingen imidlertid i LRV.  

Regionmarkedsfører er i henhold til tidligere vedtak fullfinansiert med midler fra Lillehammer 

kommune og Lillehammer-regionen interkommunale politiske råd i 2020. Eventkoordinator og 

traineestillingen er finansiert fram til april 2020 av prosjekt- og permisjonsmidler. 

Hovedelementene i Regionrådet videreføres gjennom Interkommunalt politisk råd som i henhold til 

ny kommunelov er vedtatt opprettet med virkning fra 15.12.2019. Detaljer og formalia knyttet til 

Rådet fremgår i en egen Samarbeidsavtale mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune. I 

forbindelse med sammenslåingen til Innlandet fylkeskommune fra 2020, er det også utformet en ny 

partnerskapsavtale som skal undertegnes innen utgangen av februar. Avtalen bygger på 

hovedprinsippene for partnerskapsordningen, slik man kjenner den fra Oppland. Premissene i den 

nye partnerskapsavtalen er integrert i Samarbeidsavtalen for Lillehammer-regionen interkommunale 

politiske råd. 
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I tillegg til videreføringen av eksisterende oppgaver er det gjennom etableringen av Lillehammer-

regionen interkommunale politiske råd en ambisjon om å styrke arbeidet med store og strategiske 

viktige saker for regionen, eksempelvis sykehusstruktur og oppgavefordeling, samferdsel og statlige 

arbeidsplasser. Det er nærliggende å se for seg at finansieringen av dette arbeidet vil kunne skje helt 

eller delvis gjennom bruk av Rådets udisponerte partnerskapsmidler. Forslag til modell for hvordan 

styrkingen skal gjennomføres, legges fram for politisk behandling i Rådet på nyåret 2020. 

Økonomi 
Interkommunalt politisk råd sin økonomi er fastsatt gjennom partnerskapsmidlene, som er et 

spleiselag mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune.   

Regionrådet fikk tilført kr. 3 500 000 i nye partnerskapsmidler i 2019. Av disse ble 2,5 mill. tilført fra 
Oppland fylkeskommune, mens 1 mill. var midler fra de tre kommunene. Det sto kr. 1 521 000 på 
fond ved årsskiftet. Disse kom således i tillegg, slik at Regionrådet til sammen disponerte kr. 
5 021 000 til utviklingsprosjekter i 2019.  
 
Basert på kjente utgifter i siste halvår, er det estimert at LRV vil fakturere Regionrådet omlag kr. 
1 100 000 for arbeidet med næringsplanens handlingsdel i 2019. I tillegg kommer kr. 2 889 000 som 
Regionrådet har tildelt ulike prosjekter der andre enn LRV har gjennomføringsansvar, og som 
økonomisk sorterer direkte under Regionrådet. Samlet har således Regionrådet tildelt kr. 3 989 000 i 
2019. Det forventes imidlertid at det vil kunne påløpe enkelte mindre utgifter til arbeidet med RNP 
fram mot årsskiftet. Dette må følgelig avregnes mot endelig forbruk. 
 
Basert på ovennevnte overføres dermed kr. 1 032 000 i fondsmidler fra 2019 og tidligere som kan 
anvendes i det videre arbeidet i Lillehammer-regionen interkommunale politiske råd i 2020. Det 
legges videre til grunn at partnerskapsmidlene fra Innlandet fylkeskommune og kommunene vil 
videreføres på samme nivå som foregående år og at Rådet får tilfør kr. 3,5 mill i nye 
partnerskapsmidler i 2020.  
 
Det gjøres kontinuerlig vurderinger av tidligere prosjekttildelinger og avsatte rammer med tanke på 
ressursbehov. Med bakgrunn i dette anbefales det at kr. 1 400 000 som tidligere er tildelt og står på 
fond til arbeidet med Regional næringsplan, trekkes tilbake og legges til rammen av udisponerte 
midler som kan anvendes i 2020. Den totale rammen til rådighet for utviklingstiltak i 2020 er dermed 
kr. 5 932 000, med fratrekk for eventuelle uforutsette utgifter på tampen av 2019:  
 
Tabell: Oversikt over disponible midler i 2020 

Nye partnerskapsmidler 2020 3 500 000 kr. 

Midler på fond fra tidligere 1 032 000 kr. 

Tilbaketrekking av midler 1 400 000 kr. 

SUM 5 932 000 kr. 

 
I de neste kapitlene redegjøres det nærmere for detaljene i bruken av midler. Tabellen under 
oppsummerer Lillehammer-regionen interkommunal politiske råd sin økonomi i 2020. Som tabellen 
viser gjenstår kr. 1 842 000 i udisponerte midler. Dette gir Rådet et vesentlig handlingsrom for 
iverksetting av nye, strategiske tiltak i 2020, ut over dem som er tallfestet i denne handlingsplanen. 
Som følge av en viss usikkerhet rundt framtidige bevilgninger til partnerskapssamarbeidet, bør det 
imidlertid etterstrebes å ha noe midler på fond også ved neste årsskifte, slik at Rådet vil ha 
muligheten til å gjennomføre langsiktige prosjekter på en god måte også ved en eventuell reduksjon i 
framtidige tildeling av partnerskapsmidler.   
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Tabell: Samlet oversikt over Regionrådets økonomi i 2020 
 

Til disposisjon i 2020 5 932 000 

Avsettes til realisering av RNP via Lillehammer-regionen Vekst 1 700 
000 

Avsettes til realisering av RNP via Regionrådet 1 770 
000 

Avsettes til øvrige prosjekter via Regionrådet 620 000 

Udisponert 2020 1 842 000 

 

Disponering av midler via Lillehammer-regionen Vekst  

Partnerskapsmidlene til realiseringen av handlingsdelen til Regional næringsplan ble i 2019 prioritert 

på temanivå. Det arbeides nå med en helt ny næringsplan, men mange av satsingene i tidligere plan 

vil bli videreført og viktige prosjekter er i gang. Arbeidet vil ikke settes på vent i påvente av ny plan, 

men pågå med uforminsket styrke. Det avsettes derfor følende rammer for det pågående arbeidet i 

2020: 

Tabell: Midler til arbeidet med prosjekter i Regional næringsplan i 2020 

Prosjektnavn Beløp 

Kommunikasjonsprosjektet 450 000 

Gründerdagene  50 000 

Fritidsboligkonferanse 50 000 

Regional arrangementsstrategi 200 000 

Homesick/tilbakeflyttingskommunikasjon 150 000 

Cybersikkerhet/IKT 100 000 

Gründermotivator 150 000 

Næringsareal 50 000 

Strategisk næringsplan 200 000 

Håndverksmat i Horeca 100 000 

Ambassadørprogram MICE 200 000 

SUM 1 700 000 

 

Disponering av midler via Regionrådet 

Prosjekter der andre enn LRV har gjennomføringsansvar faktureres direkte til Rådet på prosjektnivå. 

Dette gjelder både prosjekter som er knyttet opp mot næringsplanarbeidet, og øvrige prosjekter som 

ikke naturlig knyttes til denne. Tabellen nedenfor oppsummerer fordelingen av midler som sorterer 

direkte under Regionrådet i 2020. Av tabellen fremgår det at dette er en kombinasjon av prosjekter 

som Regionrådet har vedtatt tidligere, videreføring av pågående prosjekter og nye prosjekter. 

 

 



 

5 
 

Tabell: Fordeling av partnerskapsmidler til prosjekter som sorterer direkte under Regionrådet i 2019 

Prosjekter knyttet til Regional næringsplan 
Nye midler 

2020 
Kommentar 

Medlemskap Fjellnettverket 65 000 Vedtatt 

Cyberland 350 000 Vedtatt 

Regionmarkedsfører 500 000 Vedtatt 

Arrangementsstøtteordning 500 000 Foreslås videreført  

Filmstøtte 150 000 Foreslås videreført  

Snowballkonferansen 75 000 Innstilling – egen sak 

Snowball basisfinansiering 110 000 Foreslås videreført  

Øvrige prosjekter   

Gudbrandsdalstinget 150 000 Vedtatt 

UKM 70 000 Vedtatt 

LOLC - paracamp 75 000 Innstilling – egen sak  

Olympiatoppen - beinhelse 50 000 Innstilling – egen sak 

Olympiatoppen – rekruttering paraidrett 75 000 Innstilling – egen sak  

Drift 200 000 Foreslås videreført 

 Summer 2 365 000  

Nærmere om større prosjekter 
Prosjekter med en forventet kostnad på kr. 100 000 eller mer er nærmere redegjort for i 

gjennomgangen under. Disponeringen av midler til det øvrige arbeidet forutsettes å skje 

administrativt innenfor i den generelle rammen som avsettes til dette gjennom denne 

handlingsplanen. Rådet vil bli løpende orientert om aktuelle problemstillinger og initiativ knyttet til 

arbeidet med prosjektene i rådsmøtene.   

Kommunikasjonsprosjektet 
Lillehammer-regionen har nå et velfungerende kommunikasjonsløp mot potensielle tilflyttere, men 
mangler gode kommunikasjonskanaler mot næringslivet utenfor regionen. Prosjektet har til hensikt å 
sørge for tett forankring mellom næringsplanen, kommunikasjonsstrategien og 
merkevareplattformen til Lillehammer-regionen. Målet er å ytterligere styrke regionen sin posisjon 
innen næringsutvikling gjennom en tydeligere og mer offensiv eksternkommunikasjon. 
Kommunikasjonsarbeidet blir derfor et viktig virkemiddel for å nå mål/ visjoner som defineres i 
næringsplanen, og fordrer derfor at strategiprosessen er tett koblet på selve planarbeidet.  
 
Regional arrangementsstrategi 
Regional arrangementsstrategi er vedtatt i de tre kommunene, og implementeringen av denne 
planen krever en del ressurser, særlig i oppstartsfasen 
 
Gründermotivator 
Dette handler om en spisset satsing mot gründere innen IKT og reiseliv. Arbeidet ble satt i gang i 
2019, og vil fortsette inn i 2020. Erfaringsmessig er det viktig å satse på noe for å få høyest mulig 
effekt, og IKT og reiseliv er valgt ut etter an analyse av hvilke næringer vi har størst potensial for å 
vokse innenfor.  
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Cybersikkerhet/IKT 
Antall sysselsatte innen IKT har vokst med 34,2 % på tre år, og det er den næringen med soleklart 
størst vekst i regionen. Satsingen innen dette området vil særlig knyttes til bedriftsnettverket 
Lillehammer IT, som nå består av 17 bedrifter og er i stadig vekst.  
 
Strategisk næringsplan 
I 2020 vil det bli arbeidet med en ny, strategisk næringsplan for regionen. Selv om prosjektledelsen 
vil ligge i Lillehammer-regionen Vekst, vil det i dette arbeidet være behov for ekstern bistand, enten 
det er i form av utredningsarbeid eller det er prosessledelse. Beløpet som settes av er relativt lite i 
plansammenheng, men det legges opp til at pengene brukes effektivt og at vi i arbeidet i stor grad 
trekker veksler på interne ressurser. 
 
Håndverksmat i HORECA 
Det har de siste årene vært jobbet svært godt med å få i gang flere håndverksmatbedrifter fra 
regionen, og det er har vært kjørt suksessfulle piloter med håndverksmat i arrangement. I 2020 vil 
satsingen innen håndverksmat i regionen være mot hotell, restaurant og catering. For at dette skal 
lykkes, må det først avklares hvilken organisasjon som skal betjene Horeca, slik at ikke Lillehammer-
regionen Vekst blir sittende som mellomledd.  
 
Ambassadørprogram kongresser 
MICE-segmentet (Meetings, Incentiv, Congress & Event) er stort på nasjonal basis innen 
reiselivsfeltet. Også Lillehammer-regionen har et betydelig innslag av dette, men det er potensialet 
for mer. En metode som i liten grad er brukt her, og som har stor effekt i Stavanger, er å jobbe via 
regionens ambassadører. Med dette menes personer som har et kontaktnett og interesse av å bringe 
kongresser til Lillehammer, og som trenger noe bistand for å få dette til. Prosjektet handler om å 
bygge opp et program med slike ambassadører, samt bygge opp gode strukturer rundt dem som gjør 
at Lillehammer-regionen blir blant de beste i landet på dette. Prosjektgjennomføring krever at Visit 
Lillehammer forplikter seg til å ta over driftsansvaret etter prosjektfasen. Det settes i denne omgang 
av en ramme til prosjektet. Det vil bli lagt fra en egen sak med nærmer detaljer i Rådets januarmøte.  
 
Arrangementsstøtteordningen  
Arrangementsstøtteordningen videreføres i tilsvarende form på som tidligere år. Søknadene i 2019 
har gjennomgående vært mange og gode. Det avsettes kr. 500 000 til ordningen i 2020 også, fordelt 
på to søknadsfrister.  Kriteriene for ordningen vil imidlertid bli revidert som en konsekvens av vedtatt 
arrangementsstrategi for regionen. 
 
Prosjekt Cyber Land  
Tidligere vedtatt prosjekt i Regionrådet, som er et samarbeid mellom Gjøvikregionen, Lillehammer-
regionen og Oppland Fylkeskommune. I tråd med vedtaket avsettes kr. 350 000 til prosjektet i 2019. 
Prosjektet er treårig, og varer fram til 2020. 
 
Filmstøtte 
Lillehammer-regionen har et av landets sterkeste miljøer for produksjon av film og TV for barn og 
unge. Produksjonsmiljøet har potensial til å ta på seg store produksjoner der en stor andel av 
verdiskapningen legges igjen i regionen. Ved å bidra til konseptutvikling med utspring i regionens 
miljø, legges grunnlaget for å få til slike produksjoner. Siden 2018 har midlene blitt lyst ut som en 
søkbar ordning i samarbeid med FilmInvest, men der tilknytning til Lillehammer-regionen er en 
forutsetning for å kunne søke. Ordningen vurderes så langt som vellykket. Det har vært stor interesse 
og gode kandidater. Samme innretning på ordningen legges derfor til grunn også i 2020. 
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Snowball basisfinansiering  
Det arbeides med å utmeisle en videreføring av Snowball-satsingen. Det er signalisert at det også i 
fortsettelsen vil være behov for å sette av ressurser til å koordinere og drive satsingen framover, om 
lag på samme nivå som nå. I inneværende periode har basisfinansieringen vært et spleiselag mellom 
kommunene og regionrådene i Visit Lillehammer sitt nedslagsfelt og det legges til grunn en 
tilsvarende modell for den kommende perioden. 
 
Regionmarkedsfører  
Prosjektet regionmarkedsføring hadde sin oppstart august 2016, parallelt med at 
regionmarkedsføreren ble ansatt. Siden den gang har prosjektet bidratt til en høy grad av 
profesjonalisering av hvordan regionen jobber med ekstern kommunikasjon. Prosjektet ble vinteren 
2019 vedtatt videreført etter samme modell som tidligere med en 50/50 finansiering av Rådet og 
Lillehammer kommune. 
 
Snowballkonferansen  
Dette er en av tre nasjonale reiselivskonferanser som arrangeres i Lillehammer-regionen hvert år 
over to dager i februar. I 2020 arrangeres den for tiende gang.  Temaet for konferansen i 2020 er 
destinasjonsutvikling, med undertemaene bærekraft, storytelling og digitalisering. Konferansen 
gjennomføres i samarbeid med Gyro Conference. I 2019 ble konferansen finansiert av 
næringsaktørene, Oppland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Regionrådet i Lillehammer-regionen 
og Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal, i tillegg til deltakeravgifter. Det er utarbeidet egen sak der det 
legges til grunn at Regionrådet i Lillehammer-regionen bidrar økonomisk til å realisere konferansen 
også i 2020. 
 
Idrett  
Lillehammer-regionen huser ikke bare jevnlig en rekke store idrettsarrangement. Regionen er også 

bosted for svært mange toppidrettsutøvere, spesielt innen vinteridrettene.  I regionen er det også 

sterke klubber som arbeider med utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere, så vel som med 

breddeidrett. Den profilen og synligheten idretten gir regionen, bidrar til å bygge opp under 

regionens attraksjonskraft for tilflytting av idrettsinteresserte mennesker og for utvikling av 

idrettsrelatert næringsvirksomhet. Dette er viktige årsaker til at idrett over flere år har vært et 

prioritert satsingsområde for Regionrådet.  

De siste årene har arbeidet primært vært kanalisert gjennom Olympiatoppen (OLT) Innlandet, som 

Regionrådet i sin tid bidro til at ble lokalisert på Lillehammer. Støtten har særlig vært rettet inn mot å 

bygge opp et kraftfullt idrettsmedisinsk tilbud og mot utviklingen av morgendagens 

toppidrettsutøvere. Fra 2019 har OLT-I vært samlet under felles ledelse med Lillehammer Olympic 

Legacy Study Center. I 2020 ønsker OLT-I og LOLSC økonomisk bistand fra Rådet til arbeidet med å 

videreføre det pågående utviklingsprosjektet for å sørge for bedre beinhelse, og til igangsetting av to 

nye prosjekter rettet mot paraidretten. De to sistnevnte er knyttet til at regionen vil huse Para VM i 

2021: Ett prosjekt rettet mot rekruttering av utøvere med tilhørighet i Innlandet i regi av OLT-I og ett 

rettet mot utvikling av treningscamper for internasjonale parautøvere i regi av LOLSC. Det er 

utarbeidet en egen sak der det anbefales at Rådet støtter prosjekt beinhelse med kr. 50 000 og 

prosjektene rettet mot paraidretten med kr. 75 000 hver.   

Gudbrandsdalstinget 
Gudbrandsdalstinget er etablert som politisk arena for kommunene i hele Gudbrandsdalen.  

Gudbrandsdalstingets mandat ble godkjent i møte 2. november 2018.  Her er blant annet følgende 

besluttet: 
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Administrativ støtte / sekretariat 

Regionkontorene ved de daglige lederne utgjør til sammen administrativt støtteapparat for 

Gudbrandsdalstinget, og har felles ansvar for å legge til rette for Gudbrandsdalstinget arbeid.  

Koordineringen går på omgang mellom kontorene i denne rekkefølge: Midt-Gudbrandsdal, Nord-

Gudbrandsdal, Lillehammer-regionen. 

Økonomi 

De interkommunale rådene gir et årlig tilskudd på kr. 150.000 hver, til dekning av løpende utgifter. 

Aktiviteter og tiltak for øvrig søkes finansiert gjennom tilskudd/prosjektmidler.   

Forholdet til regionrådene  

Rådene inviteres til å foreslå saker som Gudbrandsdalstinget skal behandle.  Det påhviler den enkelte 

leder og daglig leder ansvar for å sette dette på dagsorden. Den enkelte ordfører skal sørge for at 

forslag fra egen kommune/eget kommunestyre er gjort kjent for rådene før de gir sine anbefalinger.  

Gudbrandsdalstinget kan ta opp saker der oppfølging og iverksetting naturlig tilligger de 

interkommunale rådene. 
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Ung kultur møtes – fylkesmønstring 
UKM fylkesfestivalen i Oppland arrangeres i Lillehammer-regionen i en treårsperiode fra 2018 til 
2020. I de to foregående treårsperiodene har regionrådene i vertsregionen støttet fylkesfestivalen 
økonomisk. Talentutvikling, både innen idrett og kultur, er et område Regionrådet har hatt tradisjon 
for å støtte opp under. Når det nå er Lillehammer-regionen som er vertskap, ble det derfor vurdert 
som naturlig at Regionrådet/Interkommunalt politisk råd i Lillehammer-regionen også skulle være en 
samarbeidspartner. Med bakgrunn i dette ble det derfor først gitt tilsagn om kr 60 000 i 2018 og 
deretter kr. 70 000 i 2019 og 2020. 
 

Tilrettelegging for Interkommunalt politisk råd 
Det er nødvendig å avsette en økonomisk ramme for å tilrettelegge for aktiviteten i Rådet. Denne 

rammen skal blant annet dekke: 

• Utgifter til regional formannskapskonferanse og eventuelle andre møteplasser 

• Leie av kontorplass i Hub’en 

• Bevertning 

• Kontormateriell og mobilkostnader 

• Gaver/blomster fra i forbindelse med representasjon ol. 
 

Det forventes at behovet for midler vil ligge på om lag samme nivå siste år og det avsette derfor kr. 

200 000 til dette også i 2020. 

 

 

 

 

 


