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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 
- HØRINGSUTTALELSE FRA UTVALG FOR KLIMA, MILJØ OG 
SAMFUNNSUTVIKLING  
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Utvalg for klima, miljø og samfunnsutviklings vedtak:  
 
Vi stiller oss bak arbeidet og intensjonene i arbeidet med næringsplanen. Her er det mye 
bra, vi vil allikevel påpeke at: 
  
Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling (UKMS) mener planen bør eksplisitt 
prioritere økt sysselsetting innenfor privat næringsliv. 
  
UKMS mener strategien på overordna nivå skal forholde seg tydeligere til konkrete 
regionale planer og utviklingsprosjekter. 
  
UKMS Savner aktiv arealstrategi, både for nye arealer og for hvordan eksisterende skal 
utnyttes og utvikles. 
  
UKMS mener Lillehammer-Region vekst skal prioritere alt næringsliv jamfør 
kommunedelplanens samfunnsdel 20xx-20xx. 
 
Utvalget ønsker en gjennomgang av avtalen(e) mellom Lillehammer som vertskommune 
og deltakende kommuner. 
 
Lillehammer-Region Vekst bes orientere jevnt og rullerende i Utvalg for Oppvekst, 
Utdanning og Kultur, Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling, Utvalg for Helse og 
Velferd og Planutvalget. Med evaluering etter to orienteringer. Arbeidet evalueres av 
Sektor for by- og samfunnsutvikling.» 
 
 

 Dato: 15.02.2021 
Vår ref.: JORGAU 21/882-3 
Arkivkode: 121 &13 
Løpenum: 21/4053  
Deres ref:  
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Strategisk næringsplan – Lillehammerregionen 

 

Lillehammerregionen består av kommunene Øyer-Gausdal og Lillehammer. Felles for alle tre 
kommunene er en ønsket næringsutvikling, og på den måten skape flere arbeidsplasser i regionen. 
Mulighetene for å oppfylle disse målsettingene er forskjellig for de samme kommunene. Vi vil i det 
etterfølgende fortrinnsvis si noe om muligheter og evt. målsettinger i Lillehammer kommune, men 
også Lillehammerregionen. 

Som ordførerne sier i sitt forord, så kan vi ikke være best på alt.  

Strategisk næringsplan bygger på FN`s bærekraftmål. Dette er et grunnleggende utgangspunkt for en 
framtidsrettet utvikling. Videre er det viktig å ikke sette næringer opp mot hverandre. I tillegg mener 
vi at det er viktig å ta vare på alle typer næringsliv og arbeidsplasser. Dette gjelder alt fra en-
personbedrifter, til store arbeidsplasser. Både Lillehammer kommune og regionen, har i dag en 
variert struktur av næringer og bedrifter.  

Det er etter vår mening viktig å prioritere økt sysselsetting og vekst i det private næringslivet. Det er 
her den største muligheten for vekst ligger. I tillegg er det viktig å forholde seg til overordnede planer 
for hele regionen, da det neppe er aktuelt for etablering av samme type bedrifter, innafor små 
geografiske områder. 

I dagens teknologiske verden, vil det også være mulig med knoppskyting av næringsliv som er 
etablert utenfor regionen, men som kan gi arbeidsplasser. Vi grenser her tett opp mot en del 
servicevirksomhet, men flere muligheter må sees i sammenheng.  

Lillehammer Senterparti vil også peke på at en i iveren etter å trekke til seg nye næringer og 
arbeidsplasser, ikke må tape eksisterende næringsliv av syne. Det er både i Lillehammer kommune og 
Lillehammerregionen mye eksisterende næringsliv i form av landbruk med avledende arbeidsplasser, 
en rekke håndverksbedrifter, små og større entreprenører, foredlingsbedrifter og 
sevicevirksomheter, som bidrar til et blomstrende mangfold av næringer. Dette omhandler i sum 
arbeidsplasser fra en person og oppover til flere hundre ansatte. 

Svært ofte når næringsutvikling kommer til politisk behandling, opplever vi at de eksisterende 
bedriftene som vi peker på glemmes. Det snakkes om behov for arealer, og da store arealer med en 
topp utbygd infrastruktur. Mangelen på slike arealer, blir fokus med negativt fortegn. I tillegg kan det 
virke som det er en godt innarbeidet holdning både blant planleggere og politikere, at næringsarealer 
skal ligge langs en «nord-sydakse» i nær tilknytning til E-6. 

For Lillehammer kommune er det ikke mangel på arealer, som er utfordringen. Derimot mener vi det 
er for stor treghet i planlegging og regulering av tilgjengelige arealer. Vi er også av den oppfatning at 
en viss tilgang på klargjorte arealer er viktig for å imøtekomme aktuelle næringsinteresser i både 
kommunen og regionen. Det er av stor betydning, at det til enhver tid, foreligger en oppdatert 
kartlegging og base, av ledige arealer i eksisterende bygningsmasse, som er egnet for næring. I tillegg 
må det være en viss tilgang på regulerte næringsarealer for større og mindre interesser og 
nyetableringer. Det er viktig at en framtidig utvikling av næringslivet i både kommune og region, sees 
i sammenheng med tidligere vedtatt kraftsatsing på en del av distriktene våre. 

Vi vil her kort peke på aktuelle næringsarealer som ikke kommer i konflikt med matproduserende 
arealer i vesentlig grad, og heller ikke FN`s bærekraftmål. Villige grunneierne ønsker å tilrettelegge 
for næringsutvikling på disse arealene.  



 

Vingrom: 

Mulig endring og fortetting i eksisterende næringsvirksomhet i Vingrom sentrum.  

Tilbud om regulering av nye næringsarealer (skog) langs Fv 250, beliggende ca. 2 km fra E-6. Avhengig 
av hvor mange grunneiere som deltar, snakker vi her om et areal på 800-100 dekar. Offentlig 
infrastruktur, uten om el. kraft og strøm og veg, mangler. 

Traaseth-stranda: 

Her er det en god del arealer beliggende høgere opp i terrenget enn eksisterende gårdsbruk og 
bebyggelse,  mulig adkomst både fra Jørstadmovegen og Saksumdalsvegen. I dette området, ligger 
det flere «hyller» i terrenget som har svak helling, eller er flate. Et jomfruelig område uten 
infrastruktur i dag, men etter vårt syn et aktuelt område for framtidig næringsutvikling. 

Rudsbygd: 

Mindre arealer finnes. Vann og avløp er utbygd, og mulighetene for etablering av mindre bedrifter er 
her tilstede. Dette kan sees i sammenheng med kraftsatsingen, som er vedtatt i denne delen av 
kommunen. 

Saksumdal: 

Her er det god tilgang på arealer for ulike næringer, men mulighetene ligger best til rette for små og 
mellomstore arbeidsplasser i tilknytning til de eksisterende. Vi minner også om den vedtatte 
kraftsatsingen i Saksumdal i forbindelse med nedlegging av bygdas skole. 

Rustadskogen: 

I dette området finnes det allerede eksisterende næring som gir en god del sysselsetting. God 
vegforbindelse og annen infrastruktur er på plass. Arealene er til dels furuskog og beliggenheten er 
god og lett tilgjengelig. 

 

Felles for arealene vi peker på, er at de alle må igjennom en planprosess. Ettersom det går raskt mot 
at denne kommunestyreperioden tidsmessig er halvert, vil vi derfor anbefale at forslag om nye 
næringsarealer i kommuneplanens arealdel, tar utgangspunkt i innspillet fra Lillehammer Senterparti. 

Det vil formelt sett være fullt mulig å sterte separate reguleringsprosesser, men dette er også 
tidkrevende.  

Lillehammer Senterparti er av den klare oppfatning at både Lillehammerregionen generelt og 
Lillehammer kommune spesielt, har god tilgang på næringsarealer, og at det er viktig at arealene tas 
inn som konkrete forslag i rulleringen av kommuneplanens arealdel. 

 

 



Lillehammer Sentrum Drift AS - merknader til strategisk næringsplan for 

Lillehammer-regionen 2021-2031 
 

1.Innledning 
Lillehammer Sentrum Drift AS (LSD) vil med dette komme med merknader til strategisk næringsplan 
for Lillehammer regionen 2021 - 2031. 
 
Innledningsvis vil vi påpeke at utkastet er vagt i forhold til hva vi vil og hvordan vi skal komme dit. 
Ambisjonsnivået er for lavt. Virkemidler omtales mere enn målsetninger. 
 
Ingen er uenige i viktigheten av å fokusere på bærekraft, og bruk av digitale forretningsmodeller. 
Dette er imidlertid selvsagt og må følges opp løpende i enhver sammenheng. Vi vil anta at alle norske 
kommuner vektlegger dette. 
 
Vi er også overrasket over det voldsomme fokuset på «klynger». Er dette viktigere enn andre 
oppgaver, og hvordan skal den interne ressursbruken prioriteres? Kommer en ikke like langt ved å få 
frem bedriftsnettverk? 
 
LSD er overrasket over at det å tiltrekke seg nye næringsaktører ikke står i fokus, og at Lillehammer- 
regionens fortrinn og særpreg ikke blir forankret i selve planen. Det viktigste ved denne typen planer 
er å sette konkrete mål for hvordan en skal trekke til seg ny virksomhet, for på denne måten å øke 
antall arbeidsplasser, og derigjennom også skatteinngangen til kommunen. Dette må fokuseres 
klarere. Planen blir for rund i kantene og for generell. Planen kunne i prinsippet vært lagt frem i 
hvilken som helst norsk kommune. 
 
Det å ha tydelige mål for senere å kunne måle utviklingen av arbeidet som blir gjort, mener vi også er 
vesentlig. LSD foreslår derfor å ta 8 sentrale delmål/utviklingspunkter inn i planen, se pkt. 6 nedenfor. 
 
En synes å ha gitt opp kampen for å fremskaffe næringsarealer. Til dette er vi svært kritiske. Dette bør 
være en av de viktigste punktene i planen. 
 
En lite konkret plan virker dessuten svært negativt for et næringsliv som vurderer å etablere seg i 
kommunen. 
 
Vi er for øvrig svært positive til det punktet som går på kommuneorganisasjonenes arbeid og 

kommunikasjon mot næringslivet. Her er det store mangler og mye som kan forbedres.  

Det er for øvrig flere punkter som ikke hører hjemme i en næringsplan, men heller på tiltaksnivå, 

eksempelvis innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi. (Det hadde for øvrig vært nyttig med en 

mer systematisk gjennomgang av samspillet eller mangel på samspill mellom kommune og 

næringsliv). 

Til slutt innledningsvis; språket i planen må forenkles hvis det skal kunne leses av næringsaktørene, og 

særlig de som vurderer å flytte til oss. Et tungt og teoretisk akademikerspråk skremmer aktører fra å 

satse; det signaliserer en lite offensiv og konkret region som lett blir oppfattet som mere opptatt av å 

pakke vage målsetninger inn i tungt språk, enn å være fremoverlent og positiv. (Vi har allerede blant 

egne medlemmer fått tilbakemeldinger nettopp på språket, og at det gjør planen vanskelig å lese og 

forstå). 



 

2.Ambisjoner – målsetninger - generelt 
Planen slik den foreligger handler mest om virkemidler (og mye av dette arbeider vi med fra før). Det 

nevnes ambisjoner for regionen uten en klar visjon.  Ambisjonene må konkretiseres. Planen virker for 

lite ambisiøs. 

Hva er det overordnede målet med planen? Etter vårt syn bør det være 2 enkle hovedpunkter; 

- hvordan tiltrekke oss ny næringsvirksomhet, 

- hvordan holde på de virksomheter vi allerede har. 

Dette bør være planens to sentrale mål, og de kan forklares enkelt og greit uten for mye språklig 

teoretisk innpakning. 

Under disse kan settes delmål. 

Planen snakker bevisst mere om virkemidler enn om bransjer. LSD mener dette er feil fokus. Det 

medfører at en ikke fokuserer nok på å få nye virksomheter hit. På denne måten blir virkemidlene, 

dvs. prosessen, målet, og ikke det å trekke virksomhetene hit. Det blir dessuten raskt en 

sammenblanding med tiltaksplanen, og det blir vanskelig å måle resultatene av næringsarbeidet. 

Vi må være offensive og konkrete i målene våre, og det arbeidet som skal til for å nå disse. Det er 

viktig med bærekraft, digitalisering og sirkulærøkonomi, men dette driver vi delvis med fra før, og det 

er etter hvert blitt selvsagt for de fleste bransjer. Bedret lønnsomhet og skape arbeidsplasser er bra, 

men dette er også selvsagt, og kan anses oppfylt med marginale resultater. Dette er ikke måten å 

fremheve våre fortrinn på. 

Vi må stille oss spørsmålene; 

-hva er potensialet? Hvilke muligheter finnes? 

-hva skal vi satse på? (Eks. «Norges største sportsbutikk»; vi har Swix, men hva skal til for å få 

Rottefella og Madshus til å flytte til kommunen?). Vi må tenke «hårete» og offensivt. 

-hvorfor satse i Lillehammerregionen? Hva utgjør attraktiviteten vår? 

-hvilke næringer eller konkrete virksomheter trenger vi? Hva ønsker vi hit til kommunen? 

-hvordan kan kommunens rolleforståelse, vertskapsrollen bedres? Hvordan øke bevisstheten om 

dette blant kommunens ansatte? 

3.Handel 
Varehandel er den største private næringen i regionen, og står for den klart vesentligste del av den 

samlede sysselsetningen i de tre kommunen Lillehammer, Øyer og Gausdal. Den største andelen av 

disse jobber innenfor kommunegrensene i Lillehammer.  

Handelen er under sterkt press, og vi vil antakelig se vesentlig færre butikker i fremtiden. Planen bør 

klargjøre at Lillehammer fortsatt skal ha blomstrende butikkhandel. Her må det fokuseres på 

infrastruktur, informasjon og samarbeidsrollen. Kommunens vertskapsrolle innen varehandel er 

vesentlig.  

Hytte- (deltidsinnbyggeren) og turisttrafikken gjør sitt til at varehandelsomsetningen i regionen er 

såvidt høy.  



Handelstilbudet i regionen må i større grad synliggjøres overfor hyttefolket og andre turister. Her er 
det et betydelig merpotensiale ift. i dag. Det må jobbes kontinuerlig med bla. kommunikasjon. 
 
Varehandelen i den historiske gågata i Lillehammer er avgjørende i forhold til attraktivitet. Det er 
derfor viktig å opprettholde og styrke aktivitets- og opplevelsestilbudet i Lillehammer Sentrum 

 

Det fremstår pr i dag uklart hvem som har, og tar, ansvaret for sentrumsutvikling i Lillehammer. 
Kommunen, Lillehammer Sentrum Drift og gårdeiere har åpenbart alle et ansvar. 
En felles samarbeidsplattform og en tydelig rollefordeling er nødvendig for å få til god 
sentrumsutvikling i Lillehammer. Dette har betydning for hele regionen. 
 
En felles forståelse for strategisk varehandelsutvikling er viktig; 
 
-for Lillehammer kommune er det viktig å bevare og styrke sentrum, samtidig som nye  
varehandelskonsepter vil være viktig for å hindre handelslekkasje til naboregioner i sør,  
-for Øyer og Gausdal vil det være viktig å bevare attraktive lokale handelssentre som dekker daglig 
behov for lokalbefolkning og tilreisende.  
 
Det må være en avveining mellom viktigheten av å beholde ett sterkt handelssentrum og ønsket om 
å øke handelsarealene andre områder. 
 
En bør være konkret på hvilke grupper handelsaktører/-kjeder en ønsker til byen og regionen. 

4.Prosess/involvering: 
LSD er kritiske til måten planen er jobbet frem på. Næringslivet er involvert først et godt stykke ut i 
prosessen, og lenge etter at det er lagt avgjørende føringer inn i planen. Våre grunnleggende 
synspunkter får dermed liten betydning. 
 
Det at kommuneplanens samfunnsdel pt. ikke er vedtatt, er en utfordring. Dette da vi mener 
næringsstrategien skal støtte opp om og er underordnet visjon og mål i kommuneplanens 
samfunnsdel. 

 
Kommuneplanens samfunnsdel er den planen som skal synliggjøre statlige føringer som igjen gir 
føringer for en næringsplan, men dette bør ikke være selve fokuset i en slik plan. Planen bør ha fokus 
på næringsutvikling. 
 

5.Mål - detaljer 
LSD er opptatt av at en næringsplan må ha en tydelig profil som skiller oss fra andre kommuner. 

Hvilke mål har vi for Lillehammer-regionen? Det må sørges for at Lillehammer regionens fortrinn og 

særpreg blir forankret i planen samtidig som planen angir tydelige mål, og de virkemidler regionen 

skal ta i bruk for å oppnå disse. Hvorvidt vi har nådd målene må kunne prøves i ettertid. 

Det viktigste målet må være flere arbeidsplasser=Flere innbyggere. 

Dette handler som nevnt om å tiltrekke oss nye virksomheter, og ta vare på de eksisterende. 

For å kunne sette seg mål er det avgjørende at man har kunnskap om eksisterende næringer, og at 

man involverer næring, akademia og nettverk. Slik involvering ville gitt et godt grunnlag for å forstå 

utfordringer og muligheter for næringslivet i hele regionen, og ikke minst hvordan kommunen kan 

bidra til å løse utfordringer og realisere mulighetene som finnes. 



Lillehammer-regionen må ha som delmål å øke attraktiviteten i regionen ved for vår del å styrke 
varehandelen.   

 
Attraktiv byutvikling med godt bymiljlø, gode møteplasser og byliv bør inngå i strategier for å holde 
veksten i befolkning og arbeidsplasser oppe. Det er viktig å styrke varehandelen for derigjennom å 
tiltrekke oss nye virksomheter og enkeltpersoner som kan bidra som skatteytere som skaper 
grunnlag for ytterligere styrking av kommunens økonomi. 

 

Planen bør synliggjøre hvordan handel sammen med kultur- og opplevelsesbedrifter er en viktig del 

av reiselivsdestinasjonen Lillehammer. For å styrke områdets posisjon som besøksmål, og 

derigjennom skape flere arbeidsplasser, må det være samspill mellom næringene og mellom 

næringene og kommunen. 

6.LSD mener at sentrale utviklingspunkter/delmål for Lillehammerregionen er:   
 

6.1 Attraktive næringsarealer 

Næringslivet har i flere år etterlyst bedre tilgang på næringsarealer. Skal kommunen i det hele 

tatt ta næringslivet alvorlig, må den ta tak i dette høyst reelle problemet. Eksemplene på 

bedrifter som har måttet søke seg ut er mange. Dette oppfatter LSD som svært lettvint behandlet 

i planen. Vi trenger etter vårt syn en oversikt over situasjonen, og analyse av hva som faktisk er 

utfordringen. Det må settes konkrete mål på hva vi skal få til på dette feltet, både på kort sikt for 

å hjelpe bedrifter som akkurat nå er på jakt etter arealer, og på lang sikt, for nyetablerere og 

tilflyttere. Arealer må reguleres til næring slik at en har noe å tilby når forespørsler kommer. 

Kommunen må generelt være proaktiv. 

6.2 God infrastruktur for næringslivet - fokus på fremkommelighet i bystrøk og til/fra E6  

Lillehammer har 30% større handel enn det vår egen befolkning skulle tilsi. Det betyr at 

tilreisende, dvs. hyttefolk og turister, har stor betydning for de to-tre tusen arbeidsplassene i 

handelssektoren. Vi vet at tilgjengelighet er viktig, og da kan omleggingen av E6 bli en stor 

utfordring for de 2/3 av handelen som befinner seg på Strandtorget og i Sentrum. Hvordan kan 

kommunen bidra til at omleggingen ikke får store negative konsekvenser for inntjening og 

sysselsetting for denne viktige næringen? 

Planene om parkering i fjell under Lillehammersentrum må tas inn som en del av planen. Dette er 

et stort og viktig fremtidsrettet grep for utvikling av infrastruktur i Lillehammer. Det sikrer 

tilgjengeligheten og gir miljømessige fordeler. Det at planen skrives for flere kommuner, kan ikke 

medføre at ikke prosjektet tas inn i planen. 

6.3 Knutepunktutvikling 

Knutepunktutvikling er viktig i hele regionen. Hva vil vi med knutepunktene? Hvilke næringer er 

tiltenkt ulike knutepunkt? På Lillehammer er området Skysstasjonen/Lurhaugen/Mesnadalen et 

knutepunkt som gir store muligheter. Dette er sammen med parkering i fjell de to viktigste 

byutviklingsprosjektene i Lillehammerregionen. Dette er merkelig fraværende i næringsplanen. 

Området har et stort potensial i næringssammenheng, og det må sies noe i næringsplanen om 

dette. 

 



6.4  Skape attraktivitet som driver for ytterligere inntektsinngang og vekst i antall 

innbyggere:  

Vekst og verdiskaping påvirkes av hvor attraktiv et sted er å bo, besøke, arbeide eller etablere og 
videreutvikle bedrifter. Lillehammer-regionen er i nasjonal og internasjonal konkurranse med 
andre regioner om å tiltrekke seg arbeidsplasser, kvalifisert arbeidskraft, nye innbyggere og 
kapital. Et godt bomiljø, variert boligtilbud, attraktive arbeidsplasser, rikt kulturliv, nærhet til 
natur, god infrastruktur, herunder gå, sykkel og kollektiv, vei- og togforbindelser, levende 
møteplasser og by- og tettstedssentrum med mer, er konkurransefortrinn innenfor attraktivitet.   
Varehandelen i den historiske gågata i Lillehammer er helt avgjørende i forhold til attraktivitet. 
Det er derfor viktig å opprettholde og styrke aktivitets- og opplevelsestilbudet i Lillehammer 
Sentrum 

 

6.5 Forsterke næringer som er sterke og som viser ambisjoner  
Reiseliv, Idrett, IT, handel, byggenæring, evt. annet. Næringene må inviteres inn i dialog; hvordan 
sikre videre utvikling, og hvordan tiltrekke oss nye? Hvilke skal «prioriteres»? 

 

6.6 Forbedre satsingen på nye næringer 
Satse på et næringsliv og akademia som utvikler teknologi som understøtter og utvikler alle 

næringer. Her kan eksemplet være digitalisering, automatisering, robotisering, kunstig intelligens 

(AI) basert på bruk av store mengder data, maskinlære med mer. Teknologien vil kunne bidra til å 

løse utfordringer knyttet til omstilling, helse og energi, samtidig bygge nye næringer og skape nye 

arbeidsplasser. 
 

6.7 Synliggjøre verdiskapingsperspektivet i all offentlig saksbehandling   

 

Bærekraft = verdiskaping. Offentlig saksbehandling må ta verdiskapingen inn over seg; 

kommunen bidrar også til verdiskaping ved en grunnleggende positiv holdning til forespørsler fra 

næringslivet.  

 

 

6.8 Opptre som profesjonelt vertskap  

Kommunen må i større grad innta vertskapsrollen. Dette omfatter flere områder; 

saksbehandlingstid, tilgjengelighet og løsninger, og proaktivitet ift. å tiltrekke oss nye næringer - 

Dette leveres det ikke på i dag. Næringslivet føler seg overkjørt av ulike avdelinger. Husk at 

kommunen er til for sine innbyggere og næringsliv. 

Kommunens rolle som positiv støttespiller og ikke negativ regulator er sentral. 

Kommunen må ville legge til rette for næring i kommunalt planverk. Kommunen må ha et høyt 
servicenivå for eksisterende virksomheter, og for de som vil etablere seg i kommunen. Dette må 
være en selvfølge.  

 
 
Lillehammerregionen må;  

✓ Være tett på næringslivet 
✓ Ha kapasitet og kompetanse til å gripe muligheter 
✓ Ha best mulig rammebetingelser for næringslivet 



✓ Utvikle og effektivisere for næringslivet i møtet med kommunen. 
✓ Legge til rette for attraktive næringsarealer i regionen. 
✓ Være en døråpner for nye virksomheter til regionen 

7. AVSLUTNING 
 

Strategisk næringsplan skal ha en varighet på 10 år. Dette er lenge. Kommunene må innta en mere 

offensiv rolle i næringsarbeidet enn planen gir uttrykk for. (Og dette selv om det skal vedtas 

tiltaksplaner med kortere varighet). De langsiktige ambisjonene fremstår vage og lite fremoverlente. 

Dette medfører at vi ikke vil nå opp i konkurransen mot adskillig mere pågående kommuner. Vi har 

flere av dem rundt oss i Mjøsregionen. Dette kan vi ikke være bekjente av. 

LSD er av den oppfatning at planutkastet bør trekkes tilbake og bearbeides ytterligere, slik at det gir 

uttrykk for et høyere ambisjonsnivå med konkrete mål, og i en klarere språklig drakt. Planen kan 

deretter legges frem igjen når kommuneplanens samfunnsdel i Lillehammer er vedtatt. 

 

Lillehammer, 26. februar 2021 

 

Kjetil Schonhowd     Wenche Haug Almestrand 

(sign.)       (sign.) 

styreleder      daglig leder 



Fra: Espen Østvold Rølla [espen.ostvold.rolla@lillehammer.politikerportal.no]
Til: Lillehammer Kommune Postmottak [Lillehammer.Kommune.Postmottak@lillehammer.kommune.no]
Kopi: Eirik Haagensen [Eirik.Haagensen@lillehammer.kommune.no]
Sendt: 26.02.2021 23:25:44
Emne: Innspill til strategisk næringsplan fra Espen Østvold Rølla//Partiet Sentrum
Vedlegg: 

Innspill til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen:

- Man skal føle seg velkommen, så kommunikasjon og handlinger må virke inviterende på næringsliv, etablerere og tilflyttere.
- Være en region hvor man heier på hverandre. Skape en ja-region.

- Strukturert samarbeide med og sikre involvering fra studentmiljøet.

- Øke satsning på regionens IT-sektor, synliggjøre regionens spennende muligheter her, en sektor som har en betydelig større vekst enn
landsgjennomsnittet. Dette er ekstra viktig med begrenset næringsareal, fordi IT-sektoren er arealeffektiv.

- Erkjenne at kommuneorganisasjonens bidrag til å realisere utvikling av næringslivet er viktig.
- Å stadig gjenta at næringsutvikling ikke er lovpålagt oppgave for en kommune bidrar ikke til dette, men er passivt og sprer ikke rette holdninger.

- Tilrettelegge for flere mennesker i arbeid, ikke minst de som ikke har mulighet til å yte 100%, men kanskje 30, 50 eller 70.

- Tilrettelegge for og fokusere på grønne næringer. Både av miljøhensyn, men også fordi det er det markedet etterspør i fremtiden.
- Bruke kommunens eierskap til å påvirke til fokus på bærekraftsmål og digitalisering.

Vennlig hilsen

Espen Østvold Rølla
Partiet Sentrum

partietsentrum.no
innlandet@partietsentrum.no
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Gausdal Kommune 

Ved ass. næringssjef  

 

16.desember 2020 

 

Innspill til momenter for strategisk næringsplan for Gausdal 

Bakgrunn: 

Gausdal Næringsforum ( GNF ) er invitert til å komme med innspill til arbeidet med ny strategisk 

næringsplan ( SNP )for Øyer, Lillehammer og Gausdal, heretter kalt Lillehammer-regionen Vekst – vi 

nøyer oss med å komme med innspill til egen kommune. 

Organisering av næringslivsarbeidet i kommunen. 

Vi har tidligere gjennom diverse fora og i eget møte med ordfører i Gausdal gitt uttrykk for at vi ikke er 

enige i den organiseringsform som Gausdal kommune ( GK ) har valgt, nemlig ett samarbeid hvor 

næringssjefene og øvrige ansatte i Lillehammer-regionen Vekst ( LRV ) alle sitter i den samme HUB’en 

i sentrum av Lillehammer. 

På den annen side aksepterer vi ikke at den assisterende næringssjef som er spesielt avsatt for å 

betjene GK ikke har faste arbeidsdager i Gausdal.  Vi er enige i at man skal dra nytte av samarbeidet i 

LRV, men at næringssjefen burde ha sin base med faste arbeidsdager i rådhuset på Segalstad Bru og 

derfra drive sitt arbeid ift næringslivet i Gausdal.  Han må bli synlig, bli lokal og bli involvert i samfunnet 

vårt. 

Målgruppen for næringssjefens arbeid. 

Vi ønsker at målgruppen for næringssjefens arbeid skal presiseres i ny SNP for å optimalisere effekten 

av næringssjefens arbeid. Vi ønsker at mindre og mellomstore bedrifter innenfor handel, service, 

entreprenører, maskinentreprenører, installasjon, turisme, eiendomsutvikling og transport blir et 

hovedsatsningsområde for næringssjefen. 

Videre alle små og store en- og flermannsbedrifter innenfor primærnæringene jordbruk og skogbruk 

samt tilhørende servicevirksomheter jobbes ekstra med. 

Gjennom en slik presisering av målgruppen for næringssjefens arbeid mener vi at hans ( og hans 

kollegaers ) ressurser kan utnyttes på en mer effektiv måte – se også nedenfor. 

Næringstomter. 

GK har gjort en god jobb frem til nå med å legge til rette for næringstomter for bedrifter og vi mener 

at dette arbeidet må fortsette med samme styrke – det er viktig at det til enhver tid er tilgjengelig 

ferdig regulerte tomter for industri, transport, entreprenører og service i kommunen. 

Like viktig mener vi at det er å begrense arealene som er tilgjengelig for detaljhandel og service i 

sentrum av våre tre tettsteder, Follebu, Segalstad Bru og Forseth slik at disse tettstedene kan utvikle 

seg til kompakte sentra.  Dette helt i samsvar med prinsippene i  Oppland Fylkeskommunes Regionale 

Plan for Attraktive Byer og Tettsteder i Oppland, som fortsatt gjelder -  nå i Innlandet Fylkeskommune. 

Primærnæringene. 
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Utviklingen av primærnæringene går med rekordfart og det er viktig at GK har en klar strategi for sitt 

virke innenfor disse næringene. 

Skogbruket opplever vanskelige tider med lav lønnsomhet, langsiktig arbeid med stor avstand mellom 

innsats og høsting.  Næringa trenger stimuli for at flere skal finne interesse av å investere i langsiktig 

avkastning i transformasjon av løvskog til barskog samt i kultivering av barskogen i hele skogens livsløp.  

Dette er en stor og vanskelig oppgave som er viet liten oppmerksomhet. 

Jordbruket er i rivende utvikling med overgang til stadig større enheter – enten det er en bevisst 

utvikling eller en markedsstyrt utvikling.  Rasjonalisering og automatisering spesielt av dyrejordbruket 

medfører store investeringer og teknologiske utfordringer for « ensomme « bønder – de trenger ett 

støtteapparat som krever mye av næringssjefen og landbrukskontoret.  Begge enheter må vri sin 

oppmerksomhet vekk fra kontroll og detaljstyrt saksbehandling til profesjonell og fremtidsrettet 

veiledning, rådgivning og skapende utviklingstiltak. 

Konsesjonsreglene innenfor jordbruket utfordres stadig.  Vi har bare i år sett flere tilfeller hvor relativt 

større bruk blir kjøpt opp av en nabo for å bli slått sammen til en driftsenhet.  Her burde GK meisle ut 

sin egen politikk på hvordan man skal håndtere slike konsesjonssaker og ikke overlate dem til 

enkeltstående saker i hvert enkelt tilfelle.  Som følge av stadig større besetninger kreves bl.a stadig 

større spredeareal pr driftsenhet.  Kravet til boplikt utfordres også og må ikke bli overlatt til en tilfeldig 

saksbehandling så lenge driftsenheten styrkes og mulighetene for langsiktig lønnsom drift forsterkes. 

Det er også andre utfordringer knyttet til primærnæringene som f.eks. bo- og driveplikt for småbruk 

som ikke har mulighet til å bli lønnsomme. 

Entreprenørbransjene. 

GK huser en rekke store og mellomstore bedrifter innenfor alle former for entreprenørvirksomhet, 

enten det er bygg-, anlegg-, elektro-, rør- eller maskinentreprenørvirksomhet – en større andel det 

som er vanlig i tilsvarende kommuner. 

Ikke minst utviklingen på Skei skaper fortsatt store muligheter for disse bedriftene, men som følge av 

endring i etterspørsel i markedet øker konkurransen om oppdrag raskt. 

Det er innenfor entreprenørfagene store muligheter for å styrke samarbeidet mellom bygdas bedrifter 

og derigjennom styrke hver enkelt bedrifts muligheter. 

Likeledes kreves det fornyet og forsterket samarbeid mellom GK og eiendomsutviklere for å legge 

forholdene til rette for langsiktig arbeid innenfor bolig- og fritidsbebyggelsesutvikling – dette i samsvar 

med klare oppfordringer til kommunen fra eiendomsutviklerne selv. 

Transportbransjen. 

Gausdal har en rekke store og mindre bedrifter innenfor transportbransjen – alle ser ut til å ha skapt 

sine egne nisjer hvor de lever i beste velgående. 

Men, kanskje det også innenfor denne næringa hadde vært noe å hente gjennom ett mere aktivt 

samarbeid mellom bedriftene – ikke minst ift større regionale, nasjonale eller internasjonale 

konkurranse-anbud. 

De mange små. 

Det er mange små en- og flermannsbedrifter som er « ensomme « i sin hverdag og som trenger en 

hjelpende hånd.  De vet ikke hvor de skal henvende seg og de er ikke vant til å be om hjelp.   
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For mange av dem hadde det kanskje vært nok med de to kommende poengene: 

Infokanal om offentlig støtte og tilskuddsmuligheter. 

Næringssjefen har full oversikt over løpende muligheter for offentlig støtte og tilskuddsmuligheter og 

har meget god erfaring i å bistå med søknader om slike tilskudd. 

Hvorfor ikke lage en egen side på sosiale medier hvor det opplyses om muligheter for slike bedrifter ? 

Møteplass. 

Det finnes ingen møteplasser i kommunen i dag – det bør skapes en møteplass – her kan næringssjefen 

og GNF samarbeide om å skape en slik plattform for løpende kreativ aktivitet. 

Der kan også næringssjefen hjelpe bedriftsledere med å etablere en kanal inn i de vanskelige offentlige 

kanaler. 

Avslutning. 

Dette er temaer som vi i GNF er opptatt av og som må komme inn som vesentlige elementer i SNP for 

GK. 

Vi nøyer oss med dette som innspill nr. 1, men vi bidrar gjerne aktivt videre i prosessen, men først må 

dere komme med en innholdsdisposisjon for SNP for vår kommune – vi er ikke lik hverken Lillehammer 

eller Øyer – vi trenger våre egne kapitler – i eksisterende plan er Gausdal knapt nevnt – det må vi bli i 

neste utgave. 

 



 
  
 

Næring og internasjonalt samarbeid - Næringsbasert samfunnsutvikling 
  
  

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: +47 62 00 08 80 
Postboks 4404 Innlandet fylkeskommune E-post: post@innlandetfylke.no 
Bedriftssenteret Parkgata 64 Internett: www.innlandetfylke.no 
2325 Hamar Hamar Org.nr.:  920717152 

Lillehammer kommune  
Postboks 986, NO 
 
2626 Lillehammer 
  

 
Deres ref:   Vår ref:  Dato: 
EIRHAAGE 20/12362-4 2020/674-3 

Trond Carlson 
02.03.2021 

 

HØRING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-
REGIONEN 2021-2031 
 
Innlandet fylkeskommune har gjort en rask gjennomgang av Strategisk næringsplan for 
Lillehammerregionen 2021-2031. 

Planen tar utgangspunkt i at regionen har ambisjoner knyttet til en del elementer som er 
viktige for å drive næringsutvikling i stedet for å se på spesifikke tematiske satsingsområder. 
Vi synes dette grepet er spennende og det blir interessant å se hva som skal gjennomføres i 
den påfølgende handlingsplan. 

Tre av de områder der en har ambisjoner er klart sammenfallende med hva IFK ønsker å ha 
fokus på i sitt næringsarbeid framover. Dette er, bærekraftige forretningsmodeller, utvikling 
av klyngesamarbeid og å ta i bruk ny teknologi. 

Innlandet fylkeskommune ønsker å samarbeide tett med Lillehammerregionen for videre 
utvikling på disse tre områdene.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Trond Carlson 
 
 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Side 2 av 2

 
 
 
 



1 

Lillehammer Kommune 
Pr. epost: postmottak@lillehammer.kommune.no. 

 

Fra: 

Lillehammer næringsforening 

 

Høringssvar - strategisk næringsplan 
 

Oppsummering: 
Lillehammer Næringsforening mener denne planen blir for vag og lite konkret. Prosessen om 
beskrives for hvordan man skal jobbe bruker ord som «proaktiv» og «jobbe smart». Vi mener at å 
jobbe smart og aktivt med sakene som er viktige for næringslivet er en forutsetning for at det skal 
brukes ressurser på dette. Vi etterlyser derfor det konkrete innholdet av hvordan kommunen ser for 
seg å jobbe «proaktivt» og «smart». 

 

Positivt med planen:   

- Kort og enkel å orientere seg i 

Negativt med planen:  

- Lillehammer-regionens fortrinn og særpreg blir ikke forankret i denne planen. 
- Mangler klare mål og virkemidlene vi skal ta i bruk for å oppnå disse. 

1. Målsettinger: 
Det bør defineres når man anser næringsarbeidet som en suksess. Er det ved oppnåelse av 10 nye 
arbeidsplasser eller 100? Slik det står nå ser det ut til at målet er nådd så fremt man kan skape mer 
enn 0-vekst.  

2. Bærekraft: 
Det fremstår som uklart hva kommunen mener med «bærekraft». Det er en selvfølge i dag at man 
må tenke bærekraftig, - og begrepet viser til en god balanse mellom «people, planet and profit». Ofte 
blir «bærekraft» feilaktig brukt synonymt med «klima» slik at bærekraftsplaner i realiteten blir en 
klimaplan. «Bærekraft» er en nødvendig forutsetning for å drive virksomhet i dag, og i begrepet 
ligger økonomisk bærekraft og at denne ikke gjøres på en slik måte at den forringer fremtidige 
generasjoners muligheter. Å løfte dette frem som en «driver» blir fort gårsdagens nytt – dette må vi 
ha som forutsetning på lik linje som seriøse bedrifter har det.  

3. Grunnleggende aktiviteter: 
Vi savner et punkt i listen (1-7) om rollen som tilrettelegger for god næringsutvikling – vi foreslår et 
nytt punkt nr 8 som gjerne må settes som nr 1 på listen: 8) Vi trenger et vertskap som ser 
næringslivets behov, bistår med å legge til rette og sørger for et profesjonelt mottaksapparat for 
virksomheter som ønsker å etablere seg her. Dette punktet er helt sentralt for bedrifter som 
vurderer nye steder for etablering – særlig utenlandske bedrifter mister fort interessen dersom ikke 

mailto:postmottak@lillehammer.kommune.no
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kommunen fremstår som effektiv og profesjonell. Ang punkt 5 så ønsker vi at Lillehammer 
Næringsforenings møteplasser blir fremhevet som relevante og uavhengige møtepunkter mellom 
kommunens administrasjon, politikere og lokalt næringsliv.  

4. Næringsarealer og knutepunkt: 
Å ha tilstrekkelig og attraktive næringsarealer er grunnleggende for næringslivets utvikling. Det må 
jobbes kontinuerlig med å finne gode løsninger på arealsituasjonen, som er sentralt mht å skape flere 
arbeidsplasser. Her må vertskommunene ta på seg denne rollen fullt og helt – dette forventes av et 
næringsliv at arealsituasjonen løses. Flytting av matjord er gode muligheter som fint kan benyttes; 
det er type jord og måten flytting gjøres på som er avgjørende for om dette blir en suksess. Vi savner 
også at kommunen går i bresjen for utvikling av knutepunkt rundt stasjonen. 

5. De viktigste målsettingene for Lillehammer Næringsforening - oppsummert: 
De viktigste målsettingene for Lillehammer Næringsforening som bør bli konkrete i planen og 
gjenspeiles i handling/tiltaksplan er: 

Mål 1: Øke antall private arbeidsplasser – det er disse som er nøkkelen til velferden vår 

- Det gjøre for lite fremstøt mot privat næringsliv, og målet må kvantifiseres. 

Mål 2: Opptre som profesjonelt vertskap mht saksbehandlingstid, tilgjengelighet og løsninger 

- Dette leveres det ikke på i dag. Mange eksempler på dette – næringslivet føler 
seg overkjørt av planavdeling 

- Holdningen bør være at kommunen er til for sine innbyggere OG næringsliv 
- Reell innbyggerinvolvering – flere prosesser som kjøres blir for lange og 

uoversiktlige, samt at involveringen blir lite synlig for dem som deltar 

Mål 3: Ha attraktive næringsarealer –legge til rette for hjelp for dem som har potensielle områder 

- Hjelp de som eventuelt har tilgjengelig areal 
- Inviter slik at det virker fristende å tilby dette (ingen kommer til bordet med et 

lite fristende tilbud) – hva kan kommunen hjelpe til med? 
- Legg til rette for flytting av matjord på riktig måte. 

Mål 4: Være planlegger og initiere knutepunktutvikling rundt stasjonen, samt avsette areal til 
fremtidig intercitysatsing. 

Mål 5: -Lillehammer kommune må være en pådriver for et regionalt parkeringsanlegg i fjell under 
Lillehammer sentrum.  

- Dette er sentralt for utviklingen av Lillehammer som innlandets handels og 
regionsenter. Dette vil også være viktig med god tilgjengelighet for å skape 
fremdrift i knutepunktsutviklingen. 

Mål 6: Maksimal fremkommelighet i bystrøk og til/fra E6 – dårlig tilgjengelighet gir dårlige kår 

- Tilførsel til/fra E6 er den viktigste åren inn til byen. Vi trenger ikke nye tiltak som 
reduserer fart og fremkommelighet. 

- Vei er en grønn løsning i fremtiden med bruk av el-biler og vi må legge til rette 
for dette.  



3 

Mål 7: Forsterke næringer som er allerede er sterke i regionen  

- Det må jobbes med å forsterke næringer som allerede er sterke i regionen.  
- Reiseliv, Idrett, IT, handel, byggenæring, konsulentmiljøer, er sterke fagmiljøer 

som det må satses på. 
- Invitere næringen selv til å jobbe ut sammen hvordan vi skal forsterke dette. 

Mål 8: Forbedre satsingen på nye næringer; definere hvilke og målsette disse. 

Mål 9: Synliggjøre verdiskapingsperspektivet i all offentlig saksbehandling 

- Bærekraft er en avveiing av people, planet and profit 
- Verdiskaping er nøkkel til velferd og må derfor få en vedtatt plass 

saksbehandling. 

Mål 10: Øke antall bofaste/tilflyttere for sikrere skatteinngang. 

- Få bedre samhandling med deltidsbosatte i området.  

 

 

Lillehammer, 25.02.21 

 

Med vennlig hilsen 

Lillehammer Næringsforening 

v/ Styret 

 

 



 
 

Høringsinnspill Strategisk næringsplan 

Vår bakgrunn 

Lillehammerregionen har lagt Strategisk næringsplan for Lillehammerregionen ut på høring, med 

høringsfrist 26.februar. Styret i Fabrikken AS avgir her sitt høringssvar til planen. Fabrikken AS har 

som mål å være en aktiv bidragsyter til næringsutviklingen i regionen og bidrar gjerne også med 

ytterligere innspill.  

Fabrikken ble etablert i 2005, da som en tydelig del av regionens kulturnæringssatsing, med 

utviklingstilskudd i oppstartsfasen fra fylkeskommune, region, kommune, Kulturråd og Innovasjon 

Norge. Fabrikken AS har over 60 aksjonærer, der Lillehammer kommune fortsatt er den største 

aksjonæren. Etter at de første års utviklingsfase/- tilskudd gled over, har vi drevet etter rent 

bedriftsmessige prinsipper, der hovedinntekten kommer fra våre 30 leietakerbedrifter. (Fabrikkens 

30 bedrifter omsetter for ca. 40. mill. årlig)  

Fabrikken var en av de første samlokaliseringene i sitt slag her i landet, og har også i dag en nasjonal 

posisjon med 15 års kompetanse på kreative næringer, småbedrifter generelt og næringsutvikling 

med fellesskap som metode. Som nasjonal aktør er vi blant annet samarbeidspartner for nasjonale 

kompetansesatsinger som Ovasjon (forretningsutviklingsprogram for kreative næringer i regi av 

Kulturrådet), vi jobber fram mot etablering av Employ, avdeling Innlandet (Employ ansetter frilansere 

og gir dem gode ordninger og trygghet) og ikke minst sitter vi i førersetet for videre utvikling av det 

nasjonale nettverket Coworking Norge med medlemmer over hele landet. Coworking Norge har som 

formål å utvikle og dele kunnskap om samlokalisering, og bidra til samarbeid for småbedrifter, 

frilansere og satelittkontorer over hele landet. Her er vi i søknadsprosesser med Innovasjon Norge og 

samtlige fylkeskommuner.  

Fabrikkens strategi for 2021 – 2024 har (som 

tidligere år) mål på flere nivå:  

➢ Bidra til etablering, overlevelse og 

utvikling for enkeltbedrifter. Verktøyet 

er fellesskap, arbeidsmiljø, samarbeid, 

deling av kunnskap og bygging av 

nettverk  

➢ Bidra i lokalsamfunnet og regionen til 

opplevelser, næringsutvikling, 

stedsutvikling, kompetanseutvikling 

og attraktivitet 

➢ Samarbeide både nasjonalt og 

internasjonalt om deling av kunnskap 

og om forretnings- og 

prosjektutvikling 

 

 

Det er på denne bakgrunnen Fabrikken gir våre innspill til regionens strategiske næringsplan.   

Samarbeid 
nasjonalt og 

internasjonalt

Bidrag til lokal-
samfunnet og 

regionen

Utvikling av 
enkeltbedrifter 

med fellesskapet 
som verktøy



 
 
Innspill 

Vi har merket oss at oppdraget fra politikerne blant annet handler om å se på helheten i 

næringsutviklingarbeidet i kommunene og ikke bare det arbeidet Lillehammer-regionen Vekst gjør. Vi 

regner med at det er tenkt at denne helheten omfatter de øvrige delene av 

kommuneorganisasjonene og også samarbeidet med andre offentlige og private kompetanseaktører 

og med næringslivet selv.  

Vi støtter planens grep om å ikke fokusere på enkeltbransjer, men på tverrgående tema og 

samarbeid – det er innovativt! 

Det er et fint grep å lansere ambisjoner framfor visjoner og vi har særlig merket oss - og er glade for-  

at Lillehammer-regionen har ambisjoner om å bli ledende på:  

➢ Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale forretningsmodeller i 

næringslivet i regionen 

➢ Utvikle og styrke utvalgte klynger  

➢ Fortelle gode historier fra regionen  

 

Vi ser positivt på regionens virkemidler som er å være veiviser, brobygger og tilrettelegger. De 7 

grunnleggende aktivitetene for regionen kan vi også slutte oss til.  

Så langt mener vi dette er et godt dokument, og er enige i de overordnede linjene her! Vi har noen 

innspill til den videre konkretiseringen i tiltak:  

1. Småbedriftenes rolle er viktig og må anerkjennes 

Næringslivet i Lillehammerregionen, som i Innlandet og Norge for øvrig, omfatter en betydelig 

underskog av små bedrifter, både nye og etablerte enkeltpersonsforetak, mikrobedrifter og 

levebrødsbedrifter, som samlet sett skaper viktige verdier. Vekst skjer ikke bare ved at 

enkeltbedrifter vokser, det skjer også ved at mange nye små etableres og overlever. Vi vil 

understreke viktigheten av at en regional næringsplan også omfatter småbedriftenes behov, 

betydning og potensiale. Dette gjelder både mht næringsarealer og de øvrige 7 punktene under 

grunnleggende aktiviteter.  

 

2. Vi må ruste oss for at forholdet mellom arbeids- og bosted er i endring 

Koronatiden har for alvor satt fart i endringen av forhold mellom arbeidsplass og bosted. Erfaringer 

og signaler fra Norge rundt og Europa for øvrig pekt mot en ny virkelighet mht hvordan arbeidslivet 

vil organiseres framover. I nær framtid – vi er der allerede – vil det bli mindre pendling fra der man 

bor til der man jobber og mindre reising til fysiske møter. I større grad vil folk kombinere 

hjemmekontor/ nærkontor der de bor og digitale møter med kollegaer som bor andre steder. Det 

lanseres nå flere muligheter til å skape/flytte arbeidsplasser i/til mindre steder og byer. Disse 

trendene fremmer bærekraft samtidig som den framtvinger digital utvikling. Lillehammerregionen 

må derfor ruste oss og gjøre oss attraktive ved å legge til rette for rette for mange, attraktive og 

mangfoldige fellesskap av nærkontor/-arbeidsplasser med fleksible løsninger for fjernarbeidere, 

frilansere, etablererer og småbedrifter.  At vi er en region med stort innslag av hytter og 

fritidsbeboere aktualiserer dette bare enda mer.  



 
 

3. Fabrikken bør ha en plass i det helhetlige næringsutviklingsarbeidet  

Vi vet ikke hva som menes med «å stå på det nasjonale bedriftsklyngekartet» (i flg 

høringsdokumentet har vi ingen som gjør det her i regionen), men vi mener at Fabrikken har funksjon 

som en klynge for (i hovedsak) såkalte kreative næringer og som et kompetansemiljø for slike 

næringer og småbedrifter også i regionen for øvrig. Skal regionen satse på utvalgte klynger må 

Fabrikken være en av disse. Her ser vi flere oppgaver:  

A) Dersom det er aktuelt å videreføre regionens satsing på kulturnæring/kreativ næring (ref. 

satsinger siden tidlig 2000-tall og de senere årene en øremerket stilling i Lillehammerregionen Vekst), 

bør denne knyttes til Fabrikken som kompetansemiljø.  

B) Med en ledende posisjon i Coworking Norge har Fabrikken ytterligere styrket sitt nasjonale 

nettverk og posisjon. Det bygges nå opp et økosystem over hele landet, med formål å utvikle og dele 

kunnskap om samlokalisering, og ikke minst bidra til utvidet nasjonalt kontaktnett for småbedrifter, 

frilansere og satelittkontorer med tilknytning til coworkingsteder rundt i landet.  Innlandet 

fylkeskommune har nylig vedtatt å delfinansiere denne utviklingen, med begrunnelse i at navet er 

her i fylket. Det vil være naturlig at Lillehammerregionen er med i dette prosjektet, siden navet er 

Fabrikken.      

Fabrikken, der Lillehammer kommune er eier og regionen i sin tid bidro til oppbyggingen, bør brukes 

aktivt som en del av det regionale næringsutviklingsarbeidet. Fabrikken har et kompetent og bredt 

sammensatt styre, en daglig leder (dog i liten stilling) med et stort nettverk og ikke minst 50 

tilknyttede leietakere med allsidig erfaring og kompetanse.    

 

Med vennlig hilsen styret i Fabrikken AS 
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Høringsuttalelse fra Lillehammer Industriforening til Strategisk Næringsplan og tiltak rundt dette

Kommunen bør ha en klar næringsstrategi som underbygger næringsaktivitetene i  kommunen.
 
Kommunen må være en tilrettelegger for næringslivet. Det er positivt med tilrettelegging for nye etableringer, men
det må være et primært fokus på tilrettelegging for eksisterende, verdiskapende næringsliv.
 
Kommunen kan tilrettelegge med aktiviteter som kan gavne det lokale næringslivet:
-             Tilrettelegge for samarbeid i næringslivet

Selge inn kommunen med dens fordeler som godt sted å bo og godt sted å drive næring – være gode
ambassadører for vertskommunen Lillehammer
Stille opp for næringslivet når det er behov – være i forkant og jobbe med oss for å finne gode løsninger
Være en partner for samarbeide og søke støtte til gode prosjekter som for eksempel bærekraft og sirkulær
økonomi.

 
Viktige aktiviteter må være:

Tilrettelegging av næringsarealer slik at kommunen til enhver tid har nok næringsarealer å tilby til eksisterende og nye
virksomheter. Omreguleringer fra næring til boligformål skaper enda større behov for nye næringsarealer og bør unngås.
Kommunen må være enda mer bevisst på konsekvensene for næringslivet ved at store, attraktive områder blir båndlagt for
næringsliv. Dette må formidles tydelig. Mangelen på næringsarealer på Lillehammer innebærer at vi mener at det bør
innføres et «Næringsarealvern» på Lillehammer.

Vi er ikke enig i at Lillehammer Kommune har nok næringsarealer å tilby i form av fortetting av eksisterende områder. En del
områder kan med fordel fortettes og dette kan dekke behov til noen aktører. Vi mener at det også må tilrettelegges for
plasskrevende, verdiskapende og transportintensiv næring, for å dekke disses behov. Disse områdene må fortrinnsvis være
lokalisert i nærhet til E6.

Fremlagte planer fra grunneierne i Hovemoen i forbindelse med ny E6 er i så måte veldig positivt og vil kunne dekke opp for noe
behov. Næringsarealene i Hovemoen må optimaliseres i forhold til E6 og bør fortrinnsvis utvikles for lokale, verdiskapende
virksomheter. Nye veiløsninger må ikke legge unødig beslag på områder som kan benyttes til næring (for eksempel
Hovemoen).

Kommunen må også jobbe aktivt mot Fylkeskommunen slik at større deler av Hovemoen også kan tilrettelegges til
næringsarealer.

Vi mener at det er mulig å utnytte større områder langs Lågen og Gausa til fremtidige næringsarealer som i dag er flomutsatte. Ved
å løfte disse, vil faren for flom elimineres. Når ny E6 skal bygges, med flere tunelldrifter, vil dette kunne gi mye overskuddsmasse
som nettopp kan benyttes til dette formålet.

I tillegg til Hovemoen så er det positivt at det jobbes med tilrettelegging av aktuelle næringsarealer på Ensby og Vingrom. Disse
områdene kan også tiltrekke nye aktører utenfra som er på utkikk etter gode næringsarealer. 

Vi mener at hverken Lurhaugen kan utvikles eller Mesnadalen kan transformeres før kommunen har avklart veiløsning for
eksisterende industri. Begge områder må derfor båndlegges med hensynsone for mulig fremføring av vei, inntil
fremtidig veiløsning er avklart til Mesnadalen.



Vi støtter fremlagte planer om forlengelse av Industrigata til Hovemoen for fremtidig utnyttelse av disse områdene.

Lillehammer kommune bør tilegne seg kompetanse om jordflytting for å sikre at bynære og attraktive områder i fremtiden kan
omgjøres til samfunnsviktige næringsarealer for å sikre verdifull, lokal verdiskapning.

Det må jobbes aktivt for god lokal infrastruktur til eksisterende og nye næringsaktører. Dette krever gode
veiløsninger. Det må derfor også jobbes med løsning for Bankkrysset og for gode tverrforbindelser i byen.
 
Vi mener at det må jobbes videre med fremføring av det fremtidige IC-prosjektet til Lillehammer.
 
Vi vil gjerne bidra og ønsker større delaktighet gjennom vår forening og gjennom våre medlemsbedrifter.
 
For styret i Lillehammer Industriforening
Frode Svarstad
Formann
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Visjonsinnspill for Næringsplan de neste 10 årene: 
«Øyer, Den grønneste kommunen i Norge.  Lillehammer -regionen – Den grønneste 
i Norge 
Hornsjø Høyfjellshotell, Norges grønneste.» 
 

1. Bakgrunn/ trender/nåsituasjon  
Utdrag fra Næringsplanen 
Bedriftsklynger og Kommune 3.0 
Hvordan skaper vi vekst? 
Verdiskaping framover 

2. Eksempelet Hornsjø 
3. HVA skal vi gjøre og jobbe med for å løse dette, gjerne enda mer konkret enn nå. 

 
Bakgrunn 
Et viktig tema i Øyer Næringsråd, og i hele regionen de seneste årene, er Det Grønne Skiftet, tettere 
samarbeid både i kommunesammenheng og bedriftssammenheng. Alle er innstilt på forandring, de 
tidligere næringsplaner inneholder masser av ideer, men det er skrikende mangel på spesielt felles, 
konkrete framdriftsplaner.  
Trender 
Vi står mitt i en altomspennende krise. Skal vi få alle mann til pumpene, må det felles styring og klare 
mål til.  
Skal vi snu fraflyttingstendensen til befolkningsøkning, skal vi finne noe mer enn Lillehammer-OL til å 
sette oss på kartet. Vi må utvikle mer produksjonsnæring, i samarbeid med turistnæring, skal vi bli 
selvforsynte med både energi og mat. Vi har samlet noen trender vi mener vil bli viktige i årene fremover, 
som kan gi store muligheter for videreutvikling av regionen vår. Fremover vil vi derfor gjerne drøfte disse 
temaene, og trekke frem eksempler på relevante løsninger, og aktivt delta i å utarbeide planer for hvordan 
regionen vår kan ta en lederrolle i utviklingen.   

 
Nåsituasjonen:  
Ny næringsplan skal diskuteres og besluttes.  
Ref. https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=2276&Cookie=0 

Det neste er utarbeidelse av en konkret framdriftsplan, med budsjett, aktuelle 
kostnadsoverslag, finansieringsplan, beskrivelse av prosjektet, sysselsettingseffekt 
og markedsvurdering og avtaler om hvem som har ansvaret for hva.  
 
Vår visjon er å bli selvforsynt i regionen, både på energi og mat! Det vil bokstavelig 
talt gi ny energi og få ungdommen til å bli, og ikke minst, skape tilflyttingsinteresse. 
Denne profilen er ikke opptatt. Og, som Nelson Mandela sa en gang: (i norsk utgave) 
«Det ser helt umulig ut – til det er utført» 

 
Utdrag fra regional næringsplan: 
«Næringsplanen skal svare på næringslivets behov og forventinger. En strategisk 
næringsplan blir  derfor en plan for hva det kommunene kan gjøre for å 
tilrettelegge for god næringsutvikling i regionen. « 
Planprogrammet har bl.a. tatt opp disse hovedproblemstillingene: 

• Bærekraftig business som konkurransefortrinn  

• Framtidens næringsliv  

• Kompetanse og interkommunalt samarbeid  

http://www.hornsjoe.no/
mailto:jan@hornsjoe.com
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• Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger  

• Regional utvikling  
 
Kjernen i næringsutvikling handler om et innovativt interaktivt næringsliv som skaper 
arbeidsplasser og legger vekt på bærekraft og digitalisering. Det siste anses som en ledende 
indikator, siden en positiv utvikling på dette området forventes å gi bedre lønnsomhet og flere 
arbeidsplasser over tid.  
 
For å oppnå dette må vi ha 

• Klare visjoner for fremtiden i regionen  

• Øke innsatsen for å markedsføre regionen 
som bo- og arbeidsregion  

• Jobbe sterkere for med å koble 
næringsaktører sammen  

• Flere utviklingsprosjekter innen utvalgte 
næringer  

 
Bedriftsklynger og Kommune 3.0 
Utfordringen er å finne en samlende visjon for et såpass fragmentert næringsliv 
Lillehammer-regionen har i dag flere nettverk av bedrifter som jobber sammen, men vi har ingen 
bedriftsklynger som står på det nasjonale klyngekartet. Vår region bør bli en stor bedriftsklynge. 
 
Nye samarbeidsformer mellom næringslivet og det offentlige gir muligheter, og det krever at vi 
som region bidrar til at næringslivet ikke bare tilpasser seg, men tenker nytt og tenker i 
fellesløsninger, i vinn - vinn,  så klarer vi – sammen - å være konkurransedyktig. Måten å tenke på 
kalles ofte Kommune 3.0, og forventes å være sentralt i hvordan kommunene løser sine oppgaver i 
de kommende årene. Kommune 3.0 innebærer et paradigmeskift fra Service-samfunn til 
Fellesskapssamfunn/samskapingssamfunn. Med andre ord:  Et likeverdig samarbeid mellom 
offentlig og privat sektor med henblikk på å definere problemer og designe og implementere nye 
og bedre løsninger..  
 
Vi vil tilføye: Et likeverdig samarbeid også mellom enkeltpersoner, mellom bedrifter og mellom 
parter i offentlige sektorer, på tvers av lokale og politiske særinteresser, kort sagt:  bygge på de 
som tør og er villige til å tenke nytt og felles – så får vi flere med etterhvert. 
 
Får vi dette på plass, som noen av de første i Norge, vil det gi et stort konkurransefortrinn for 
regionen 
 
Hvordan skaper vi vekst? Hva slags vekst vil vi ha? 
Ikke bare Norge, men mer eller mindre hele verden er delt i to leire: for eller i mot vekst. 
Næringslivet snakker om økonomisk vekst og svart bunnlinje. Samtidig krever klimaforkjempere at 
den materielle ressursbruken må stoppe. Med slik enten-eller – for eller mot vekst, marked eller 
stat, individualisme eller egalitarisme – blir tankene våre stadig mer polarisert. Vi velger den ene 
siden og føler at vi må avvise den andre.  
Alternativet er altså ikke å fornekte vekst, men å forestille seg vekst på nytt og å omarbeide både 
bildebruken og den begrepsmessige analysen av vekst. 
De to polene må forenes – i en ny verdidimensjon: Sunn vekst! 

http://www.hornsjoe.no/
mailto:jan@hornsjoe.com
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• Sunn vekst innebærer å skape reell vekst som hurtig 
utkonkurrerer og erstatter gråveksten fra forrige århundre 

• En vekst som forener de to leirene 
• Sunn vekst: balansert rettferdig oppbygning av en bred 

kapitalformue, bestående av produktiv kapital, sosial kapital 
og naturlig kapital.  
a. positiv økonomisk bunnlinje,  
b. positiv sosial inkludering og  
c. negativ CO2 fotavtrykk 

• Skifte fra smal beregnende egeninteresse til en bredere, rasjonell og inkluderende Selv-
interesse som finner glede i å live opp nettverket av andre som blomstrer rundt oss. 
 

• Sunn vekst- måles ikke i økonomisk vekst alene: 
Hva er det som skal vokse? 
Nasjonal eller global vekst? 
Hvordan skal den måles? 
I penger eller tonn? 
Livskvalitet?  

• Karbonavtrykk og økobalanse? 
Sosial rettferdighet? 
Energiforbruk? 
Samarbeidsvilje? 
År eller Århundre? 

 
• Vi kan vise veien ! 

 
Verdiskaping framover 

• Ved å bli den grønneste kommunen/regionen i Norge kan vi tiltrekke flere 
kunder/kundegrupper samt nye firmaer av den typen vi ønsker. I tillegg til turistene! 

• Kommunen/regionen vil oppfattes som inspirerende gjennom at vi søker nye konstruktive, 
felles løsninger 

• Det er stor bruk for korrekt informasjon om klimaendringene, både lokalt og globalt. 
Hornsjø vil bli et klimasenter – on- og offline - hvor folk kan besøke fysisk eller virtuelt, og 
skaffe seg korrekt informasjon om global oppvarming og klimaendringer, og gode ideer om 
hvordan man skal bekjempe symptomene 

• Strømprisene vil sannsynligvis gå drastisk opp de kommende årene. Vi har bruk for billigere 
alternativer – sammen kan vi finne løsninger 

• Ved å investere i klimavennlig teknologi, både i kommunen/regionen og på Hornsjø, kan vi 
spare mye penger på energi i årene framover.  

• Utbygging av dagens tekniske løsninger vil skaffe nye arbeidsplasser lokalt. Dette vil gi 
ungdommen større muligheter for å se en bæredyktig framtid lokalt, så de velger å bli i 
regionen 

http://www.hornsjoe.no/
mailto:jan@hornsjoe.com


  
 

Hornsjø Fjellhotell, Hornsjøvegen 1845, 2636 Øyer. www.hornsjoe.no  jan@hornsjoe.com +47 90410213 

• Utvikling og implementering av nye tekniske løsninger 
vil skaffe nye typer arbeidsplasser lokalt og nasjonalt, 
spesielt med tanke på framtidsrettede klima-jobber, 
sikre oss mot framtidig arbeidsløshet,  

• Vi trenger også en helhetlig miljø-, nærings- og 
industripolitikk til omstillingen vi er inne i nå 

• Ovennevnte punkter er avgjørende for fremtidig 
verdiskaping, vil tiltrekke flere turister, skape utvikling 
og overlevelse på sikt.  
 

 
 
 
 
Seeing is believing. 
 
På Hornsjø har vi en 10 års visjon:  
Å bli selvforsynt med energi og mat, gjennom tett samarbeide, lokalt, regionalt og internasjonalt 
Mange av de tekniske løsningene eksisterer allerede, det er kombinasjonen og målet som er nytt 
og banebrytende: 
 

• Utvikle og bygge på Kunsten å samarbeide, lokalt, regionalt og internasjonalt  
• Økonomien i positiv 
• CO2 negativt fotavtrykk 
• Videreutvikling av sosial kapital  
• Selvforsynende på energi OG mat 
• Bevisst forbruk: reduser, ombruk, reparer, gjenbruk,  

 
Hva har vi gjort på Hornsjø til nå:  

Kunsten å samarbeide: 
Vi har mange erfaringer med Kunsten å samarbeide, tenke i løsninger 
som gavner både enkeltforetak og felles tiltak.  
Vi har erfaringer med å finne konstruktive løsninger – også i 
krisesituasjoner 
Miljømessig: 
Vi er godt i gang med Gjenbruk, ombruk og den sirkulærer økonomien 
a. Vi har 800 klesinnsamlingsbokser som samler inn ca. 1,5 millioner kg 
klær og sko pr år.  
b. Dette gir et driftsoverskudd som går til utdanning av Bistandsarbeidere til Afrika og India 
og sparer miljøet for ca. 7 millioner kg CO2 pr år 
c. Vi benytter oss 95% av gjenbruksmøbler fra 4 og 5 stjerners hoteller, som må skifte 
møbler hver 8 år. De fleste av møblene er like fine den neste 8 årene også 
d. Godt samarbeid med GLØR 

http://www.hornsjoe.no/
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1. På energifronten har vi 
a. Forhandlet oss fram til en favorabel strømpris for vintersesongen 
b. Vi har fått prosjekttilbud på geotermisk varme med 
varmepumper (vann til vann ) og  varmepumper luft til luft, 
som viser en investering som vil kunne være nedbetalt på 5 
– 7 år, og deretter en besparelse på 65 – 75 % av 
strømutgiften  
c. 2 masteroppgaver med fokus på varmetap og 
besparinger i bygningene med klare rekommandasjoner for 
varmetaps-prosjekter 
d. Foreløpig beregninger på strømforsyning fra lokal vannkraft 
e. Investert i LED belysning  
f. Investert i nye radiatorer på alle hotellrom 
g. Informasjonskampanjer basert på el-forbruket til alle Hornsjø-boere  
h. Fått tilbud og overslag på utskifting av alle vinduer i hotellrom og fellesarealer 
i. Skiftet ut den første dieselbilen med en hybrid 

2. Når det gjelder kortreist mat har vi 
a. Rabarbra, jordbær, blåbær og molter rett utenfor døra.  
b. Samarbeid med den nærmeste seteren, som kan levere kjøtt og melkeprodukter 
c. Jakt og fiske i området er bra -  
d. Innendørs produksjon av krydderurter, tomater og fiken(!) 

 
Hva planer har vi for Hornsjø de neste 5 årene? 

1. Gjenbruk:  
a. Utvikle og utvide innsamlingen av klær til det dobbelte 
b. Opprette kompost til matrester 
c. Taksitt betongtaksteinsmaling, En vanntynnbar spesialmaling for 
beskyttelse av utvendige  takflater som takpapp, takstein og 
galvaniserte plater 

2. Energi 
a. Etablere geotermisk varme med 15 – 20 hull @250 m. med 
varmepumper koplet til sentralvarmeanlegget og svømmehallen 
b. Luft til luft varmepumper til deler av bygget som ikke har 
sentralvarme 
c. Årlig forhandling med el-selskapene  
d. Isolering av lofter og vegger, samt skifte ut gamle vinduer og 
ytterdører  
e. Undersøke mulighet for oppsett av mikroturbiner i lokale bekker 
til produksjon av egen strøm som kan dekke 10% av forbruket 
f. Få tilbud og montere solcellepaneler til produksjon av egen strøm 
som kan dekke 10% av  forbruket 

3. Kortreist mat 
a. Tettere samarbeid med lokale matprodusenter i kommunen/regionen 
b. Plante blåbær og rabarbra rundt hele bygningsmassen 
c. Starte samarbeid med biavler(e) om å sette opp bikuber hos oss – også som hjelp til 
pollinering av blåbær og molter 
d. Samarbeid med fjellstyret om jakt og fiske 

http://www.hornsjoe.no/
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e. Samarbeid med Øyer Almenning, Fjellstyret og de lokale skolene, om planting av le-hegn 
langs Lie-Hornsjøvegen 
 

I tillegg vil vi:   
• Målsetningen er også å etterleve kravene i ISO 14001 standarden (miljøstandarden) i løpet av 

de neste 5 årene. 

 

• Opprette Hornsjø Klima Senter & Forum 
– et interaktivt Planet Protection Center som deler rollemodeller, ideer, resultater, lenker 
og kontakter - online og offline, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

  
    Ideer til Hornsjø Klimasenter & Forum 

 

 
Kan vi få til ovenstående på Hornsjø, så kan hele regionen! 
 
 
Hva er neste steg? 
 

1. Kommunalt/Interkommunalt og næringsmessig samarbeids- og framdrifts-plan  
Nedsette regionalt hjelpekorps til prosjektbeskrivelse med prioriteringsplan og budsjett   
( i samarbeid med f.eks. Fossekall, Skåppå Kunnskapspark, med Visit Lillehammer, 
Nasjonalparkriket og Visit Jotunheimen,  ) 

2. Første steg: innføre geotermisk energi-krav for alle offentlige og større private bygg samt 
hytter ( i samarbeid med f.eks. Randesund brønnboring ) 

3. Skaffe penger: Ansette profesjonell fundraiser/firma (som kan søke midler på rett sted til 
rett tid med de riktige ord og vendinger 

4. Års hjul basert på sesongbaserte prosjekter med framdriftsplan 
 
 
Mvh  
 
Jan Bjørke 
Daglig Leder                       

 
 
 
 

Medlem i styret, Øyer Næringsråd 

 

http://www.hornsjoe.no/
mailto:jan@hornsjoe.com
https://www.fossekall.no/
https://www.skappa.no/skpp-saker/inspirasjonssak-reiseliv
https://www.lillehammer.com/?gclid=Cj0KCQiA0-6ABhDMARIsAFVdQv-WGAMYXktxq8pBfs2k-Un2DLAEDbzE2PhnohfLTCy-jeRf9xekHHIaAgRaEALw_wcB
https://www.nasjonalparkriket.no/
https://www.visitjotunheimen.no/
https://www.randesund.com/nyheter

