
Temarapport: Fremtidens næringsliv 
Denne rapporten er en av totalt seks temarapporterter som er utarbeidet som en del av prosessen 

med å utarbeide strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen. Temarapportene svarer opp 

hovedelementene i planprogrammet: 

✓ Bærekraftig business som konkurransefortrinn 

✓ Fremtidens næringsliv 

✓ Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 

✓ Kompetanse og samarbeid 

✓ Lillehammer-regionen som nasjonalt sentrum for fritidsboliger 

✓ Regional utvikling 

Temarapportene handler om svært ulike temaer, og det er valgt å bygge opp rapportene ulikt. Om du 

ønsker å se nærmere hva som ligger i de seks problemstillingene temarapportene tar for seg, 

henviser vi til planprogrammet. 

Det å spå om fremtiden er ikke enkelt, men ved å se på globale trender og koble dem mot lokale 

forhold, er det mulig å antyde noe om hva fremtidens næringsliv i Lillehammer-regionen kan bestå 

av. Samtidig er det en viktig erkjennelse at næringslivet både 5, 10 og 15 år frem i tiden vil ha mange 

av de samme sterke bransjene som i dag. Bygg og anlegg og reiseliv vil med stor grad av 

sannsynlighet være viktig, trolig vil også varehandelen stå seg selv om det er globale trender som 

jobber mot lokal varehandel. En allerede sterk IKT-næring vil med stor sannsynlighet vokse, og bli en 

viktigere og viktigere innsatsfaktor fra andre næringer. 

Når vi snakker om fremtidens næringsliv, er det avgjørende å ha med seg at de fleste arbeidsplassene 

som skapes i vår region de kommende årene vil komme i eksisterende bedrifter. Fremtidens 

næringsliv er altså ikke synonymt med nye næringer, det er mer sannsynlig at veksten og utviklingen 

hovedsakelig kommer i eksisterende bedrifter. 

Hva kan vi vente av fremtiden? 
NHO har gitt ut sitt veikart for fremtidens næringsliv. Der peker NHO på sentrale ambisjoner og 

muligheter, samt hvordan politikkutformingen bør være for å nå ambisjoner og utnytte mulighetene. 

Lillehammer-regionen skal sette sine egne ambisjoner, og politikkutformingen er primært knyttet til 

nasjonale forhold. Men mulighetene som NHO stiller opp gir et godt rammeverk for å tenke 

muligheter også i vår region. 

NHO peker på fire sentrale trender som gir muligheter: en grønnere økonomi, en mer digital 

økonomi, en mer tjenestebasert økonomi og en mer internasjonal økonomi. Videre i denne 

rapporten tar vi med oss de første som viktige driver. Utover det NHO inkluderer, tar vi også 

utgangspunkt i demografisk utvikling som en viktig driver.  

Grønnere og mer bærekraftig økonomi 

Omstillingen mot en grønnere og mer bærekraftig økonomi vil påvirke produksjonsprosesser og 

forbruksmønstre, og endre de markedsmessige vilkårene for mange bedrifter. NHO peker på tre 

omstillingstrender: 

• Energiomstilling til mer fornybar og utslippsfri energi skaper jobber.  

• En sirkulær og biobasert økonomi med stort vekstpotensial.  

• Klimaendringene gir både utfordringer og muligheter. 



Du kan lese mer om vår tilnærming til bærekraft i en egen temarapport. 

En mer digital økonomi 

Ny teknologi gir produktivitetsforbedringer og nye vekstmuligheter: Nye markeder åpnes opp, 

bransjer slås sammen, og digitale verktøy endrer arbeidsprosesser og grenseflatene mellom 

næringsaktører.  

Bedrifter og næringer som lykkes med å utnytte teknologiske muligheter tidlig, kan skaffe seg 

konkurransefortrinn. Flere store gevinster fra digitalisering er ennå ikke høstet. Det er særlig tre sider 

ved digitaliseringen som gir muligheter fremover, i følge NHO: 

• Verdien av data.  Det er viktig å skille mellom data og digitalisering. Vi snakker her kun om 

verdien av data som en innsatsfaktor i digitale prosesser.  Deling av data vil som hovedregel 

øke verdien av dem, fordi det gir grunnlag for forbedringer og nye produkter og tjenester. 

For en kommune vil det slik sett være gunstig å dele mest mulig av sine data, der dette er lov. 

• Automatisering gir nye vekstmuligheter. Slike teknologier gjør det mulig for bedrifter å 

beholde produksjonsfasiliteter hjemme, eventuelt hente hjem produksjon, og å investere i ny 

kapasitet og nye effektive produksjonsanlegg i Norge. Digitale løsninger lar seg i større grad 

enn fysiske produkter skalere til et globalt marked, og digitalisering kan dermed gi nye 

muligheter for norsk næringsliv. 

• Digitalisering åpner opp for nye forretningsmodeller. Mye av forklaringen bak suksessen og 

veksten til verdens største selskaper er at de har lykkes i markeder som er preget av store 

nettverksgevinster. Norske aktører må være tidlig ute og sette seg selv i førersetet for å 

unngå å miste sine konkurransefortrinn og markedsandeler etter hvert som digitale 

plattformer vokser frem i stadig flere næringer. Nøkkelen til suksess kan ligge i et tettere 

samarbeid. 

Økt digitalisering fører med seg økte muligheter for cyberkriminelle, og cybersikkerhet blir slik sett 

viktigere og viktigere. Det finnes en lang rekke eksempler der både næringsliv og offentlig sektor har 

fått merke store konsekvenser av cyberkriminalitet. Også økonomisk.  

Bedriftene i Lillehammer-regionen har svært varierende modenhet når det gjelder digitalisering. 

Flere bedrifter har kommet langt i automatiseringen, og noen har bygget opp digitale 

forretningsmodeller. For tiden pågår det prosjekter innen varehandel og reiseliv for å øke graden av 

digital modenhet og få på plass digitale forretningsmodeller. Slike forretningsmodeller er med på å 

forberede bedriftene for fremtidig konkurransekraft. 

Om vi klarer å koble sammen offentlig sektor sine behov, med regionale bedrifter som kan bidra med 

gode løsninger basert på teknologi, så har vi en effektiv kombinasjon som både bidrar til bedre og 

mer kostnadseffektive tjenester i offentlig sektor og til næringsutvikling. Lillehammer-regionen kan 

ha mål om å være best i klassen på dette, selv om vi dag henger etter de som er best.  

Demografisk utvikling 
Mange internasjonale og nasjonale trender kan her pekes på, men to forhold som har særlig 

innvirkning på næringsutviklingen er en aldrende befolkning og velstandsøkningen. Den aldrende 

befolkningen krever mer av kommunene. Det vil være en stadig mindre andel om kan komme på 

kommunale sykehjem/aldershjem, og dette krever et bedre tilbud av hjemmebaserte tjenester. En 

stor del av dette tilbudet må forventes å komme i form av digitale løsninger, og her vil næringslivet 

være i front for å utvikle disse løsningene. 



Velstandsøkningen bidrar til at den tjenestebaserte økonomien har vokst kraftig, og med stor grad av 

sannsynlighet vil fortsette å gjøre det. Når flere og flere sitter igjen med en betydelig slum penger 

etter at de basale behov er dekket, gjør det at mer penger brukes inn i tjeneste- og 

opplevelsesnæringene. 

Kompetansegrunnlag i regionen 
Lillehammer har i dag en cyberingeniørskole som utdanner en relevant kompetanse framtidens 

næringsliv. Samtidig er det en potensiell utfordring at denne skolen er underlagt Forsvarets høgskole, 

og slik sett kan mangle noe næringslivsrelevansen. Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer, har i 

begrenset grad forskermiljøer som jobber med områder som har relevans inn mot 

fremtidsmulighetene skissert i denne rapporten. Ser vi utover Lillehammer, har både NTNU Gjøvik og 

Høgskolen i Innlandet utenfor Lillehammer, relevant forskningsområder knyttet til både digitalisering 

og en grønnere økonomi. 

Hva mener næringslivet? 
Vi spurte 51 bedrifter i Lillehammer-regionen hva de mente om fremtiden, og over 40 av dem svart. 

Overraskende mange fra næringslivet nevner bærekraft som et viktig konkurransefortrinn for 

fremtidens næringsliv.  

Bedriftene peker ellers på at opplevelsesindustri og reiseliv, skogbasert industri, nisjebutikker med 

multikanalstrategi, filmindustri, aktører innrettet mot fritidsboligmarkedet, grønt og fremtidsrettet 

landbruk, IKT, kompetansekrevende næringer, industri og remote workers (bransjeuavhengig), vil 

kunne være en del av utviklingen av næringslivet fremover. Flere påpeker at vi må starte med å 

tydelig si at vi ønsker noe annet enn arrangementer og reiseliv. 

Når det gjelder hva vi kan gjøre for å løfte fram nye næringer, så er det flere som påpeker behovet 

for arealer og gode logistikkløsninger, flere må jobbe for felleskapet og samarbeid og det pekes på at 

det ønskelig med kommunal ledelse som uttrykker tydelige ambisjoner og ser næringslivets behov. 

Flere peker på viktigheten av å prioritere eksisterende næringsliv, og det er enklest å utvikle 

arbeidsplasser der. Følgende metoder utpekes som viktige for å få dette til: være katalysator for 

nettverkssamarbeid, viktigheten av næringsarealer, kompetanseheving og at kommunene 

responderer raskt og forutsigbart. 

Mulige implikasjoner for vår region 
Mange av mulighetene som pekes på både internasjonalt og nasjonalt krever god tilgang på 

næringsarealer. Vår region har tidligere blitt pekt på som attraktiv for etablering av datasenter, men 

denne kampen har vi ikke kunnet melde oss på i mangelen av det rette næringsarealet. Tilsvarende 

vil mange muligheter som omtales ikke være aktuelle for vår region grunnet mangelen på 

næringsarealer. Vi må derfor primært se etter muligheter som ikke er arealkrevende. 

Kommunene går i førersetet for å skape smarte bærekraftige samfunn. Smartbytankegang har vist 

seg effektivt for å løse samfunnsutfordringer på nye måter, og er noe som også Lillehammer-

regionen kan i bruk. Smarte byer og regioner handler om teknologi, men det handler like mye om å 

involvere menneskene som finnes i byene og regionene. Om kommunene i tillegg anvender 

innovative anskaffelser og blir gode på å samle, analysere og dele data, ligger mye til rette for en 

sterk kobling mellom riktig samfunnsutvikling og et næringsliv som blomstrer. 



Vi har en lang rekke solide teknologibedrifter i vår region som kan ta en rolle i utviklingen. Et styrket 

samarbeid mellom disse vil kunne gi muligheter for å gå inn i nye markeder og kjempe om nye typer 

kunder.  

Selv om vi verken er først eller i dag best på bærekraft, ligger det et stort potensial om vi tør å tenke 

stort og langsiktig nok rundt dette. 
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