
Temarapport: Regional utvikling  
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. 

Status i vår region 
Næringsutvikling skjer ikke i et vakuum, men i nær interaksjon med den øvrige utviklingen i 

samfunnet. For å lykkes med ambisjonene for næringsutviklingen må regionen fremstå både 

som et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet og som et attraktivt sted å bo og leve, slik at 

næringslivet skal kunne rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft.  

Det er en rekke strategiske prosesser som i stor grad influerer på regionens nærings- og 

bostedsattraktivitet, men der beslutningene fattes på et høyere geografisk nivå enn 

Lillehammer-regionen. Dette dreier seg om saksområder primært innen fire felt: 

• samferdsel  

• lokalisering av offentlige og semi-offentlige arbeidsplasser  

• nasjonalt og regionalt bestemte rammebetingelser for næringsutvikling 

• lokal autonomi knyttet til ressursutnyttelse, arealdisponering og stedsutvikling 

I mange strategiske saker vil Lillehammer-regionen ha felles interesser med kommuner og 

regioner utenfor vår region. I dag har regionen et formalisert samarbeid med kommunene i 

Gudbrandsdalen gjennom Gudbrandsdalstinget og regionen er også medlem i Fjellnettverket 

som er et politisk forum for kommuner, regioner og fylker i fjellområdene i Sør- og Midt-

Norge. Regionen har pr. i dag ingen formalisert og overordnet samarbeidsarena med 

kommunene og regionene sør for Lillehammer-regionen, men det samarbeides på ad hoc basis 

i enkeltsaker der kommunene og regionene har felles interesser.  

Utfallet av beslutningsprosesser innen de nevnte saksområdene på nasjonalt hold påvirker 

utvilsomt regionens attraktivitet både for næringsliv, bosatte og besøkende. Erfaringene så 

langt tilsier imidlertid at kommunene i Lillehammer-regionen har vært utilstrekkelig rigget for 

å jobbe proaktivt og effektivt med slike eksterne og langsiktige, strategiske prosesser. 

Resultatet er at arbeidet har blitt for tilfeldig og at vi ofte kommer for seint inn i prosessene til 

at vi har noen reell påvirkning på disse.  

Det er heldigvis også mange sider ved næringsutviklingen som kommunene selv i stor grad 

kan påvirke direkte gjennom eget arbeid. Wekre og Jensen (2018) påpeker at kommunens 

rolle som næringsutvikler er blitt stadig mer kompleks de siste årene. Skillet mellom 



næringsutvikling og annen samfunnsutvikling har blitt mindre. Arbeidskraft og kompetanse 

har i økende grad blitt en knapphetsfaktor, og det å lykkes med næringsutvikling handler 

derfor om noe mer enn å bidra til å skape arbeidsplasser. Det skal være attraktivt både å jobbe 

og bo et sted, i en kommune og region. Det blir derfor et viktig spørsmål for kommunene i 

Lillehammer-regionen hvordan disse framover best mulig kan ivareta rollen som 

næringsutvikler i bred forstand.  

Muligheter 
Gjennom arbeidet med temarapporten har vi identifisert 3 muligheter. Disse gjennomgås under. 

1. En arbeidsmetodikk for store, strategiske saker 

Som et ledd i arbeidet med den regionale næringsplan har det høsten 2020 blitt utviklet en 

modell for hvordan vi i fremtiden i større grad skal komme i posisjon for å påvirke eksterne 

prosesser som er avgjørende for regionens utvikling. Modellen er vedtatt i Interkommunalt 

politisk råd.  

Kjernen i modellen er at det skal opprettes en arbeidsgruppe for hvert av de til enhver tid 

prioriterte strategiske saksområdene. Arbeidsgruppene skal bestående av én ordfører, én 

interkommunal administrativ ressurs og én administrativ ressurs fra hver av de tre 

kommunene. Saksansvarlig oppnevnes blant de administrative representantene.  

Interkommunalt politisk råd skal vedta hvilke saksområder som prioriteres og hva man ønsker 

å oppnå innenfor disse. Lista over prioriterte saksområder vurderes justeres etter behov, 

fortrinnsvis i forbindelse med rådets årlige Budsjett- og tiltaksplan.  

De respektive arbeidsgruppene vil ha ansvar for å det langsiktige politiske og administrative 

arbeidet med sine saksområder og vil rapportere fortløpende i Interkommunalt politisk råd og 

i politiske fora i kommunene. 

Det legges til grunn at det er arbeidsgruppene som etableres for prioriterte strategiske 

saksområder også må vurdere om dette vil være tjent med at det inngås allianser med andre, 

hvilke alliansepartnere som er hensiktsmessige og hvordan vi eventuelt best kan legge til rette 

for et slikt samarbeid.  

Med bakgrunn en totalvurdering av behovet for og potensialet i å inngå allianser knyttet både 

til nasjonale beslutningsprosesser og regionalt utviklingsarbeid for øvrig, forutsettes det at 

Interkommunalt politisk råd løpende vurderer om det er grunnlag å opprette nye eller avvikle 

eksisterende, formaliserte samarbeidsarenaer.  

 

2. Styrke kommunene som næringsutviklere i bred forstand 

Kommunenes rolle som næringsutvikler er mangesidig. Det handler selvsagt om det direkte, 

næringsrettede arbeidet som den regionale næringsutviklingsenheten, Lillehammer-regionen 

vekst, ivaretar i form av virkemidler, veiledning, rådgiving og oppfølging overfor lokalt 

næringsliv (bedrifter og etablerere) og utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet. 

Men det handler også om mye av kommunenes øvrige virksomhet og samhandlingen med 

disse. For å lykkes enda bedre med det regionale næringsutviklingsarbeidet kreves det at vi 

framover har fokus på koordinering og samarbeid på tvers av sektorer og kommunegrenser.  



Spesielt viktig vil det være å sikre at regionen har tilstrekkelig med attraktive næringsarealer 

for utvikling av både eksisterende og framtidig næringsliv og en effektiv 

byggesaksbehandling som sikrer gode, men raske prosesser slik at potensielle investeringer i 

næringslivet ikke stopper opp. I dette inngår også å ha beredskap som gjør at vi kan gripe 

muligheter for f.eks. større næringsetableringer. I dag har regionen knapphet av attraktive 

næringsarealer, spesielt for arealkrevende virksomhet og denne utfordringen er det derfor 

behov for å adressere.  

Kommunens rolle som næringsutvikler handler også om hvordan vi regionalt skal jobbe 

strategisk for å kapitalisere best mulig på nasjonale lokaliseringsbeslutninger og 

samferdselsprosjekter som vi faktisk får til regionen. Nærliggende i denne sammenheng er ny 

E6 som vil stå ferdig fram til Øyer i 2025. Denne vil redusere kjøretiden til/fra Oslo-området, 

noe som forventes å gjøre regionen mer attraktiv både for næringsliv, brukere av 

fritidsboliger, turister og fastboende. Hvor store ringvirkninger ny E6 faktisk vil skape for 

regionen avhenger imidlertid i stor grad av hva kommunene og regionen selv gjør for å 

maksimere disse. Et fortsatt tett samarbeid med Nye Veier i detaljeringen av prosjektet vil 

være viktig i så måte, men kommunene bør også jobbe strategisk med tanke på hvordan man 

vil utvikle og utnytte arealene i tilknytning til nye E6 med tanke på næringsformål.  

Som påpekt over går imidlertid nærings- og bostedsattraktivitet hånd i hånd. Unge og 

kompetente arbeidstakere og gründere som vi ønsker å rekruttere og beholde i regionen 

forventer mer enn en interessant jobb å gå til. Regionens nærhet til attraktive friluftsområder, 

en stabil vinter og et rikt idretts- og kulturliv bidrar utvilsom til bostedsattraktiviteten. Som 

kommuner er det imidlertid andre elementer ved bostedsattraktiviteten man i større grad kan 

påvirke.  

De fleste flytteundersøkelser er samstemte i at sammen med jobb, er det bolig og 

stedskvaliteter som de viktigste faktorene for bostedsvalg. I Lillehammer-regionen må vi 

derfor sørge for å ha en differensiert boligpolitikk som ivaretar dem vi ønsker å rekruttere og 

beholde, og vi må sørge for attraktive kommune- og regionsenter som dekker næringslivets og 

innbyggernes forventninger både til tjenester og rekreasjon. Både boligpolitikken og 

stedsutviklingsarbeidet må være fundert i kunnskap om preferanser og behov hos dem vi 

ønsker å tiltrekke oss, og den bør samordnes mellom kommunene, slik at disser utfyller 

hverandre på en helhetlig og god måte.  

 

3. Kommunisere attraktivitet 

Lillehammer-regionen har utvilsomt mange kvaliteter og muligheter både for 

næringsetableringer og som bosted for heltids- eller deltidsinnbyggere. Det hjelper imidlertid 

lite dersom vi ikke klarer å kommunisere dette til målgruppene. Svært mange regioner og 

kommuner kjemper om de samme målgruppene. I vår kommunikasjon er det derfor viktig at 

vi klarer å løfte fram regionens unike kvaliteter på en måte som skiller oss fra våre 

konkurrenter, at vi er bevisste på hvilke målgrupper vi til enhver tid kommuniserer med og at 

vi skreddersyr budskapet til disse.   
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