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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 2021-2031 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Revidert forslag til strategisk næringsplan vedtas med virkning fra 1. april 2021, og 
erstatter gjeldende næringsplan for Lillehammer-regionen 

 
  
 
 
 
Vedlegg: 

 Komplett sammenstilling av alle innspill 
 Oppsummering av alle innspill 
 Sak om planforslaget (ikke vedlagt, finnes på kommunenes nettsider under politiske 

møter>Kommunestyret 28. januar) 

 
Sammendrag: 
Det kom i alt 11 innspill til forslaget til strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. 
Alle innspillene er gjennomgått og plandokumentet er betydelig justert basert på innspillene 
som har kommet. Revidert forslag til strategisk næringsplan legges fram for behandling.  
 
Det reviderte forslaget behandles i Interkommunalt Politisk Råd 12. mars. Protokollen fra 
dette møtet vil ettersendes og inngå som en del av sakspapirene. 



 
Bakgrunn: 
Forslag til Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen ble lagt ut til offentlig ettersyn 
av kommunestyrene i regionen 28. januar. Fristen for å sende inn innspill var 26. februar, og 
det var innen fristen kommet 11 innspill. 
 
Strategisk næringsplan skal være kommunenes verktøy for hvordan de skal jobbe med 
næringsutvikling, i samspill med samfunnet for øvrig. 
 
I saksfremlegget til behandlingen i formannskapene og kommunestyrene er det vurderinger 
av de valg som er gjort for planen. Denne vurderingen gjentas ikke i dette saksfremlegget. 
Her vurderes de innspill som har kommet, og hvilken betydning dette har for et revidert 
planforslag. 
 
Fakta: 
Lillehammer-regionen har i dag en næringsplan som første gang ble vedtatt i 2014. Planen 
har siden den gang blitt revidert to ganger. Den tidligere regionale næringsplanen vil erstattes 
av ny strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. 
 
Tiltaksdelen av næringsplanen vedtas av Interkommunalt politisk råd. Årsaken til dette er at 
den største delen av tiltaksmidlene som benyttes på næringsutvikling ligger i Interkommunalt 
politisk råd. Normalt vedtas tiltaksplanen, som er for 1 + 3 år, sammen med regional 
tiltaksplan i desember hvert år. I år vedtas tiltaksplanen knyttet til strategisk næringsplan 
separat, siden planen ikke forelå i desember. 
 
Strategisk næringsplan er en temaplan, og er slik sett underordnet kommunale planer 
utarbeidet etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Viktige eksempler er 
kommuneplanens arealdel og kommuneplanens samfunnsdel. Begge disse dokumentene i 
alle de tre kommunene er viktige premissgivere for innholdet i strategisk næringsplan. Både 
Gausdal og Lillehammer er inne i en prosess der kommuneplanens samfunnsdel revideres. 
 
Strategisk næringsplan forholder seg til sentrale fylkeskommunale planer. Særlig er det 
Innlandsstrategien og Regional plan for verdiskaping i Oppland som er viktige for den 
strategiske næringsplanen. 
 
Kommunestyrene i Lillehammer-regionen la 28. januar ut et planforslag til offentlig ettersyn. 
Dette ble kommunisert på nettsidene til alle tre kommuner, på kommunenes Facebook-
profiler og det ble omtalt i Lillehammer kommunes fellesannonse.  
 
I tillegg fikk følgende aktører tilsendt planforslaget direkte med en oppfordring om å komme 
med innspill: Gausdal Næringsforum, Lillehammer Næringsforening, Øyer Næringsråd, 
Lillehammer Industriforening, Lillehammer Sentrum Drift AS, Skåppå AS, NHO Innlandet, 
Visit Lillehammer AS, Innlandet Fylkeskommune, Fabrikken AS og  
Høgskolen i Innlandet. Det har i høringsperioden vært gjennomført møter med Gausdal 
Næringsforum, Lillehammer Næringsforening, Øyer Næringsråd, Lillehammer 
Industriforening, Lillehammer Sentrum Drift AS, Visit Lillehammer AS og Fabrikken AS. 
 
Totalt har det kommet inn 11 innspill til planforslaget. Alle innspillene ligger vedlagt dette 
saksfremlegget, og i tillegg er det laget en oppsummering av innspillene som også ligger 
vedlagt. 



 
Vurdering: 
Innspillene som har kommet viser at det er stort engasjement rundt næringsutvikling i 
Lillehammer-regionen, et engasjement vi ønsker å ta med videre inn i operasjonaliseringen 
av planen. Under gjøres en kortfattet gjennomgang av de sentrale innspillene til 
næringsplanen, og innspillene vurderes sett opp mot hvordan de håndteres i et oppdatert 
planforslag.  
 
Flere av innspillene kommenterer at planen er vag. Noen peker på at sysselsettingsvekst i 
næringslivet må løftes fram, andre at målsetningene generelt er utydelige og det pekes på at planen 
i liten grad innebærer en prioritering. LO i Sør-Gudbrandsdal peker eksplisitt på at de mener 
planforslagets næringsnøytralitet er et feilgrep. Andre innspill støtter derimot at bransjefokuset tas 
vekk. I noen av innspillene foreslås det nye målsetninger. 

Vekst i privat sysselsetting er det overordnede målet med næringsplanen. Dette kommer 
fram både i innledningen og i kapittelet om målsetninger. Når såpass mange likevel legger 
vekt på dette i sine høringsinnspill, bør dette tydeliggjøres ytterligere. Kapittelet om 
målsetninger foreslås derfor noe spisset mot nettopp privat sysselsetting. I tillegg legges det 
til noen forslag til målsetninger knyttet til kommunenes vertskapsrolle og næringsarealer. 
Når det gjelder innspill om mangel på prioriteringer, har nok det sammenheng med at vi har 
gått bort fra bransjefokuset. For det konkrete arbeidet med næringsutvikling peker 
næringsplanen ut en tydelig retning, og innebærer en prioritering av hva det skal jobbes 
med. Det legges ikke opp til at vi går bort fra den overordnede innretningen, men spissede 
målsetninger og kobling mot tiltaksplanen forventes å justere inn oppfatningen om 
manglende prioritering. 

Lillehammer Sentrum Drift peker i sitt høringsinnspill på at det å tiltrekke seg nye næringer ikke står i 
fokus, og at det viktigste i slike planer er å sette konkrete mål for hvordan en skal tiltrekke seg ny 
virksomhet. Lillehammer Industriforening mener på sin side at det viktigste er å legge til rette for 
eksisterende næringsliv. Flere andre høringsinnspill peker også i retning av at det er avgjørende å 
prioritere eksisterende næringsliv. 

Utkastet til næringsplan legger i utgangspunktet opp til en svak prioritering av eksisterende 
næringsliv, gjennom at de strategiske virkemidlene i stor grad er knyttet til arbeid sammen 
med eksisterende næringsliv, noe som vil styrke disse. Næringsarealsituasjonen tilsier også 
at eksisterende næringsliv bør prioriteres, men dette kan endre seg om vi lykkes med alle 
tiltakene på dette området. En vellykket satsing på bærekraftige og digitale 
forretningsmodeller vil gjøre vår region til et mer attraktivt sted å etablere seg for en del 
type bedrifter, og en satsing på klynger innen utvalgte områder vil i sin natur ha med seg at 
nye virksomheter skal trekkes til regionen. Så lenge vi har bedrifter med vekstpotensial i vår 
region, mener vi det er riktig å opprettholde en prioritering av arbeidet med eksisterende 
næringsliv, og at arbeidet mot nye næringsaktører foregår gjennom arbeidet med 
bærekraftige og digitale forretningsmodeller samt klyngearbeidet. 

Flertallet av høringsinnspillene poengterer viktigheten av næringsarealer for at nye arbeidsplasser 
skal skapes. Flere av innspillene peker på at næringslivet har ulike behov for arealer, og at dette må 
hensyntas. Noen mener det bør samarbeides tettere regionalt om arealpolitikken. 

Næringsarealer er i planforslaget definert som en grunnleggende aktivitet. Det vil si at det 
har lavere prioritering enn de strategiske virkemidlene. Høringsinnspillene er tydelige på at 
dette blir en for defensiv tilnærming, og at en slik tilnærming vil legge begrensninger på 



næringsutviklingen i vår region. Næringsarealer foreslås løftet opp som et strategisk 
virkemiddel, med en tilhørende tiltaksplan. Når det gjelder regionalt samarbeid, jobber 
regionen allerede i dag sammen om hvordan arealene benyttes. Dette gjøres gjennom 
Lillehammer-regionen Vekst, som jobber med å finne løsninger i alle tre kommuner. Når det 
gjelder utvidet samarbeid om arealpolitikken utover det, er det dette noe som må 
adresseres i forbindelse med revisjoner av kommuneneplanenes arealdeler. 

Flere høringsinnspill peker med litt ulik ordlyd på at kommunenes vertskapsrolle er avgjørende for å 
få til god næringsutvikling, og at dette må løftes høyt opp i prioriteringene. 

Et av de strategiske virkemidlene handler nettopp om kommunenes vertskapsrolle. Slik det 
er beskrevet fremstår dette for noen uklart og for rundt i kantene. Virkemiddelet skrives 
derfor om for å tydeliggjøre at det nettopp er snakke om vertskommunerollen. I tillegg 
legges til en målsetning knyttet til dette virkemiddelet. 

Lillehammer Sentrum Drift mener planen er skrevet i et for akademisk språk. Flere andre peker også 
på tilsvarende ved at det pekes på at planen er vag og ikke så enkelt å få taket på. I noen av 
innspillene etterlyses det en definisjon av noen sentrale begreper. 

Planen legger opp til at vi skal ha store ambisjoner innenfor de utvalgte virkemidlene. Dette 
innebærer også at vi må forstå hva som er sentralt i virkemidlene og hvordan vi skal være 
ledende på å bruke dem. Det blir dermed vanskelig å komme utenom å bruke noen 
begreper som virker fremmede for en del lesere, gitt at disse begrepene er viktig innenfor 
virkemiddelet. For å bøte på dette legges det til en seksjon der de mest sentrale begrepene 
defineres, og det gjøres en generell språkvask i den hensikt å forenkle. 

Lillehammer Sentrum Drift mener fokuset på bærekraft og digitale forretningsmodeller er selvsagt 
og noe som må følges opp i enhver sammenheng. Lillehammer Næringsforening peker på det 
samme for bærekraft. Lillehammer Industriforening mener kommunen bær være en 
samarbeidspartner når det kommer til prosjekter innenfor bærekraft og sirkulærøkonomi. Øyer 
Næringsråd er også positive til satsingen inn mot bærekraft, og det de kaller sunn vekst. Fabrikken 
støtter grepet knyttet til bærekraftige og digitale forretningsmodeller, noe også Espen Østvold 
Rølla/partiet Sentrum gjør i sitt innspill. Innlandet Fylkeskommune peker på at satsingen på 
bærekraftig og digitalisering er i henhold til fylkeskommunale planer. 

Høringsinnspillene peker i ulik retning når det gjelder fokuset på bærekraft og digitale 
forretningsmodeller. Det vi vet helt sikkert er at bedriftene i vår region ikke er i førersetet 
på disse områdene. Undersøkelse gjort mot næringslivet viser at en god del av bedriftene 
har dette som tema, men svært få har skapt forretning basert på bærekraftsprinsipper og 
digitale løsninger. Når det gjelder digitale forretningsmodeller har vi konkrete prosjekter 
initiert av Lillehammer-regionen Vekst knyttet til medlemmer i Lillehammer Sentrum Drift 
og Visit Lillehammer, som viser at det fortsatt er et stort utviklingspotensial på dette 
området. Det finnes i vår region svært få eksempler på bedrifter som har lagt bærekraft til 
grunn for sin forretningsmodell, og det samme gjelder for digitalisering. Behovet for å løfte 
hele næringslivet på disse områdene er derfor stort, og selv om mange både tenker på 
bærekraft og digitalisering, er det utvilsomt slik at for få forstår hvordan dette kan være en 
integrert del av virksomheten som bidrar til å skape verdier og ikke bare være en ekstra 
kostnadsbyrde. Det foreslås derfor at dette strategiske grepet opprettholdes. 



Flere av høringsinnspillene peker på viktigheten for næringslivet av overordnet infrastruktur, slik 
som E6 og Intercity. LO i Sør-Gudbrandsdal oppfordrer til å utarbeide en plan for å beholde de 
statlige arbeidsplassene som er i regionen og trekke til seg nye. 

Et virkemiddel som ligger i planen, men som har blitt litt usynlig, er arbeidet med store, 
strategiske saker. På dette området har allerede Interkommunalt politisk råd for 
Lillehammer-regionen vedtatt en handlingsplan, som blant annet innebærer en tydelig 
prioritering av hvilke saker som skal jobbes med til enhver tid. I nytt planforslag er dette 
tydeliggjort, ved at virkemiddelet er løftet opp under kapittelet «Ambisjoner for regionen». 
Som en følge av dette kuttes også kapittelet som i planforslaget het «Strategiske 
virkemidler» ut, siden det kapittelet nå dukkes helt av kapitellet «Ambisjoner for regionen» 

Utvalg for klima, miljø og samfunnsutvikling i Lillehammer kommune mener strategien på overordna 
nivå skal forhold seg tydeligere til konkrete regionale planer og utviklingsprosjekter.  

Med regional menes her sannsynligvis fylkeskommunale planer og utviklingsprosjekter. 
Forslaget til strategisk næringsplan ligger tett opp til Innlandsstrategien og Regional plan for 
verdiskaping i Oppland, men dette kommer ikke fram av planforslaget. Disse planene er 
bygget opp rundt bransjer, og har dermed en litt annen tilnærming enn Lillehammer-
regionen sin plan, men når vi ser det i sammenheng med tiltaksplanen er det godt 
sammenfall. I innspillet fra utvalget fremkommer det ikke hvilke utviklingsprosjekter det 
vises til, men på generelt grunnlag jobber vår region mye sammen med fylkeskommunen. 
Eksempelvis er Cyberland et fellesprosjekt, det jobbes mye opp mot fylket når det gjelder 
reiseliv og i satsingen på E-sport har vi mye felles. Innlandet fylkeskommune peker i sitt 
høringsinnspill på at særlig satsingen på bærekraft, klynger og bruk av ny teknologi er i 
henhold til fylkeskommunale planer.  Det foreslås at det gjøres en tydeliggjøring av 
koblingen mot regionale planer i ordførernes innledning. 

Gausdal Næringsforum stiller grunnleggende spørsmål ved om det er riktig med en regional 
organisering av næringsutviklingsarbeidet. 

Et premiss for at det ble politisk besluttet å sette i gang arbeidet med en ny strategisk 
næringsplan for Lillehammer-regionen var at planen skal være regional for kommunene 
Øyer, Gausdal og Lillehammer. En endring på denne organiseringen er ikke tema for 
næringsplanen. 

Lillehammer Sentrum Drift ber om at planforslaget trekkes tilbake, og at nytt og omarbeidet 
planforslag legges fram etter at kommuneplanens samfunnsdel i Lillehammer er vedtatt. 

Kommuneplanens samfunnsdel er foreløpig ikke vedtatt i Gausdal og Lillehammer. Gausdal 
har hatt sitt planforslag til offentlig ettersyn, og Lillehammer kommune er i prosess noen 
måneder til. Øyer kommune legger opp til en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i 
løpet av inneværende kommunestyreperiode. Med dette som bakgrunn legges det opp til at 
strategisk næringsplan vedtas i henhold til planlagt framdrift. Ved behov for endringer i 
planen som et resultat av innhold i kommuneplanens samfunnsdel, kan dette tas opp i 
rullering av næringsplanen. 

Generelt har det kommet mange innspill til tiltak som del av høringsinnspillene, noe det også ble 
oppfordret til.   

Alle innspillene er vurdert, og flere av dem er enten tatt direkte inn i tiltaksplanen, eller de 
er knyttet til andre tiltak i planen. Det gjøres ikke en komplett gjennomgang av alle disse 



innspillene verken her, eller i saksfremlegget som går til Interkommunalt politisk råd (IPR) 
om tiltaksplanen, men det vises til sistnevnte sak for en komplett gjennomgang av tiltakene. 
Saken legges fram som en diskusjonsak i IPR 12. mars, og for beslutning i et ekstraordinært 
møte i april. 

Flere av høringsinnspillene peker i retning av at det ikke kommer klart fram hvorfor virkemidlene er 
valgt.  

For de valgte strategiske virkemidlene legger vi inn et avsnitt om hvorfor virkemidlene er 
valgt. 

Begrepene veiviser, brobygger og tilrettelegger har i liten grad gitt direkte grunnlag for innspill. Vår 
forståelse av innspillene peker likevel i retning av et behov for en justering av hvordan disse 
begrepene henger sammen med resten av planen for å synliggjøre hvordan dette har betydning for 
operasjonalisering av planen. 

Det foreslås at koblingen mellom begrepene veiviser, brobygger og tilrettelegger og 
strategiske virkemidler endres. Veiviser, brobygger og tilrettelegger er ulike roller regionen 
kan ta innenfor alle disse strategiske virkemidlene og dette er synliggjort i nytt planforslag, 
og det vil komme tydelig fram i tiltaksplanen. I tiltaksplanen beskrives hvilken rolle regionen 
har innenfor alle tiltakene som foreslås 

Det har kommet inn mange og relevante innspill til planforslaget, og basert på disse gjøres 
det en del endringer i plandokumentet.  I tillegg til endringene som er omtalt over er det gjort 
noen redaksjonelle endringer i dokumentet, herunder rettet noen mindre skrivefeil som er 
oppdaget. Det foreslås også at «Profilering» kuttes fra grunnleggende aktiviteter, siden dette 
omfattes av «Fortelle gode historier fra regionen» som er et strategisk virkemiddel. Det er 
også gjort noen mindre justeringer i kapittelet om hvor regionen står i dag, der det var noen 
setninger som har blitt oppfattet feil. Endringene er gjort for å unngå dette. 
 
Tiltaksdelen knyttet til strategisk næringsplan vil vedtas i Interkommunalt politisk råd rett i 
etterkant av at kommunestyrene behandles næringsplanen. Når strategisk del og 
handlingsdelen kan sees i sammenheng, forventes det at planen fremstår tydeligere. 
 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler at det reviderte forslaget til strategisk næringsplan, med de 
endringer som måtte fremgå av protokollen fra møtet i Interkommunalt politisk råd 12. mars,  
godkjennes.  
 
 
 
Lillehammer, 9. mars 
 
 
Tord Buer Olsen Eirik Haagensen 
Kommunedirektør Næringssjef 

 
 
 
 
 




