
Temarapport: Kommunenes rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør 
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. 

Denne temarapporten inneholder 4 vedlegg. 

Hva er status i dag? 
Kommunene ivaretar tre roller som har betydning for næringslivet: 

- Myndighetsutøver og forvalter (inkludert planmyndighet og tilskuddsbehandling) 

- Produsent/drift av offentlige tjenester, infrastruktur og aktiviteter, inkludert egne bygg og 

anlegg 

- Samfunnsutviklingsaktør, inkludert næringsutvikling 

Mange deler av det kommunale tjenesteapparatet er viktig for næringslivet. Servicenivå, 

tjenestetilbud og infrastruktur, arealpolitikk, kommunikasjon, kultur- og fritidstilbud etc. 

Saksbehandlerne og publikumskontakt på de respektive tjenestesteder er førstelinje overfor 

næringslivet i slike saker. 

Næringsenhetene i Øyer, Gausdal, Lillehammer har siden 2016 arbeidet som ett team (LRV) i vår 

felles bo-, arbeids- og utdanningsregion.  Mens kommunal næringsutvikling tidligere i større grad 

gjaldt forvaltning og rådgiving, griper arbeidet i dag bredere inn i samfunnsutviklingen. Det å lykkes 

med næringsutvikling handler nå 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. 

Samsvar mellom vedtatte planer, ressurser, effektivt servicenivå og god samhandling i det 

kommunale tjenesteapparatet er grunnlag for å framstå som en forutsigbar aktør overfor 

næringslivet. 

En undersøkelse høst 2020 blant kommuneansatte i forvaltning og førstelinje i relevante tjenester i 

Øyer og Lillehammer (Gausdal valgte en annen tilnærming) viser at det er betydelig potensiale for å 

styrke informasjon og engasjement for næringsutvikling: Kunnskapsnivået om næringsutvikling er 

sprikende. 30% av de ansatte kjenner ikke til hvordan næringsutviklingsarbeidet er organisert, mens 

ca 70% av medarbeiderne hadde næringsrelaterte henvendelser siste år. Ca 50% vet ikke eller 

opplever at informasjon om deres fagfelt på kommunens hjemmeside er lite eller ikke nyttig for 

næringslivet. Bare 17% derimot mener at deres ansvarsområde har liten eller ingen betydning for 

næringsutvikling. Mer enn halvparten mener at verken de eller deres avdeling samarbeider med 

andre for å tilrettelegge best mulig for næringslivet. 



Det har vært arbeidsgrupper i alle de tre kommunene som har sett på hvordan kommunene 

tilrettelegger for næringsutvikling. I Øyer og Gausdal har plan- og prosjektforum vært arbeidsgruppe, 

mens det i Lillehammer har vært en egen nedsatt gruppe for anledningen. Innspillene fra gruppene 

ligger som vedlegg 1-3 til denne temarapporten. 

Virkemidler 
Alle tre kommunene disponerer næringsfond. Disse er oppbygd gjennom konsesjonsinntekter fra 

energiselskaper og ordinære kommunale budsjettdisposisjoner med egne retningslinjer for tildeling. 

Interkommunalt politisk råd disponerer partnerskapsmidler som i hovedsak er disponert til regional 

næringsutvikling/verdiskaping forankret i vedtatt regional næringsplan. 

LRV fasiliterer møteplasser og nettverk, kartlegger områder med potensiale for vekst, oppsøker 

næringsaktørene og formidler kunnskap og informasjon. LRV er en katalysator og tar initiativ til 

utviklingstiltak, men på sikt er målet at slike prosjekter drives i større grad av næringene selv. 

Bedrifter med utviklingspotensial kan ledes inn i ulike program i eksempelvis Skåppå kunnskapspark 

eller Innovasjon Norge.  

Klynger og nettverk 
Innovasjon og næringsutvikling foregår i økende grad i samspill mellom bedrifter, kunder, 

leverandører og kunnskapsmiljøer. Forskning viser at selskaper i næringsklynger vokser mer, skaper 

mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger. 

En næringsklynge er en konsentrasjon av kunnskapsbedrifter – små og store – som samhandler og 

innoverer gjennom ustrakt grad av kompetansedeling og samarbeid for styrket konkurranseevne og 

vekst.  

Det norske klyngeprogrammet, etablert i 2002, har betegnelsen Norwegian Innovation Clusters, og 
består nå av tre klyngenivåer: Arena, National- og Global Center of Expertise. Vi har per 2020 ingen 
klynger i vår region som er på noen av disse nivåene. Når vi i vår region skal tenke klyngeutvikling, må 
vi derfor jobbe på et lavere nivå og også inkludere mer eller mindre formaliserte bedriftsnettverk. Et 
utgangspunkt for hvordan regionen tenker nettverk ligger i vedlegg 4 i denne temarapporten.  

Muligheter  
Regionen/kommunen kan forsterke sine roller som kobler, kunnskapsformidler i samarbeid med FoU, 

ivareta kompetanse i plansaker, promotering av regionens attraktivitet i samarbeid med Visit 

Lllehammer, gi veiledning, gründerutvikling samt initiere utviklingsprosesser. 

Undersøkelsen blant ansatte i de tre kommunene viser at det er et stort potensiale i økt samarbeid 

og informasjon innad som vil styrke kommunenes samlede ressurser og bidra til at vi framstår enda 

mer helhetlig, forutsigbare og offensive: Skape effektive arenaer for intern samhandling. 

Hvordan folks oppfatning av hvor enkelt det er å til noe i en kommune er, påvirker engasjementet for 

å få til noe. Det er derfor viktig at kommunene hele tiden jobber med sitt omdømme når det kommer 

til å tilrettelegge for utvikling.  

Samarbeid ut av regionen må hele tiden jobbes med, fortløpende vurdering nasjonalt og 

internasjonalt på definerte områder. Viktig å være orientert og etablere målrettet samarbeid på 

definerte områder. 

Innbyggerinvolvering og samskaping. Ta i bruk framtidas måte å utvikle og utvikle gode løsninger. 

Smartby-metodikk kan tas i bruk – eksempelvis i kombinasjon med offensiv bruk av innovative 



anskaffelser som mulighet for regionalt næringsliv.  «En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes 

behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide» (Stavanger 

kommune). Metodikken er krevende for hele kommuneorganisasjonen, og stiller store krav til at vi 

samtidig klarer å utvikle næringslivet slik at de blir kvalifiserte leverandører. 

VI har et lite utviklet potensial i å legge til rette og kapitalisere på unge talenter. Vi har flere 

utdanningsinstusjoner som utdanner de største talenetene i Norge, men der talentene ikke etablerer 

seg her etter endt utdanning.. 

Det ligger muligheter i å styrke samhandling med FOU-miljøene som redskap i regional verdiskaping.  

  



Vedlegg 1 Innspill fra arbeidsgruppe Øyer 

Øyer kommune som utviklingsaktør og tilrettelegger 
Øyer kommunes rolle som tilrettelegger er størst mot fritidsboligutbygging og reiselivet. Som den 

kommunen med det høyeste antall nye fritidsboliger pr år, sier det seg selv at belastningen på en 

liten kommune kan bli stor. Dette kan resultere i lang behandlingstid, mangelfull kommunikasjon og 

frustrerte næringsdrivende. 

Næringsplanen har vært tema i flere planforum i Øyer kommune, og oppsummert fra disse har vi 

identifisert mulige innsatsområder. 

• Intern bevisstgjøring. Jamfør den interne spørreundersøkelsen er det mange som ikke 

kjenner til hvordan næringsarbeidet er organisert i kommunen, og mange som burde se på 

seg selv som en viktig del av næringsutviklingsarbeidet ikke gjør det. Her kan LRV bli flinkere 

til å spille ball med de forskjellige avdelingene, informere dem om hva som skjer og hvordan 

vi jobber. 

• Kommunikasjon med næringslivet. Generelt er det mangel på forståelse for at kommunale 

prosesser tar lang tid – ½-1 år. Samtidig forsøker utbyggere ofte å endre vedtatte planer og 

bestemmelser undervegs i prosesser, noe som bidrar til frustrasjon når de ikke får viljen sin. 

Her kan vi i kommunen bli flinkere til å avklare forventningsnivået og være tydelig i 

kommunikasjonen. Det er også et potensiale i å si nei på en positiv måte. 

• Tilrettelegging næringsarealer. Det er en utfordring at når et behov dukker opp haster det, 

mens det det tar tid å regulere og legge til rette. Kommunen har heller ikke egne arealer, og 

kan ikke ta risikoen med å regulere arealer uten at man vet hva behovet er. Uansett kan 

kommunikasjonen internt mellom LRV og avdelingene bli bedre og komme tidlig. 

• Dialogmøter med næringslivet. Her har Gausdal gode erfaringer, og dette er noe Øyer kan 

kopiere, men det er viktig med en klar agenda slik at det ikke ender opp som et klagemøte. 

Deltagere kan være administrasjonen, relevante politikere og utvalgte bedrifter. 

• Innovative innkjøp. Lillehammer-regionen kjøper varer og tjenester for 1.4Mrd/ år, og det er 

store muligheter dersom innkjøp tilpasses potensielle lokale tilbydere eller at vi bidrar til å 

utvikle lokale bedrifter til å kunne konkurrerer om anbud. På den annen side må det politisk 

styring og administrativ vilje til å få til dette. 

• Finansiering. Direkte via næringsfond, indirekte via alle offentlige finansieringsløsninger som 

svært få virksomheter har oversikt over, langt mindre evner å sette seg inn i. Her kan vi være 

bindeledd og oversetter. 

 

Lillehammer, 19.11.20 

Henning Holmbakken 

 

  



Vedlegg 2 Innspill fra arbeidsgruppe Gausdal 

Arbeidsgruppe «Felles innsats for næringsutvikling», Gausdal 
 

Planprogram for strategisk næringsplan i Lillehammer-regionen, er vedtatt i interkommunalt politisk 

råd for Lillehammer-regionen. Det er regionrådet som har eierskapet til planprosessen, men den 

endelige planen skal vedtas i alle de tre kommunestyrene. Lillehammer-regionen Vekst er sekretariat 

for planarbeidet. 

Planprogrammet er inndelt i seks temaområder, og hele planprogrammet er tilgjengelig i 
møtekalenderen under Interkommunalt politisk råd og 31. januar 2020: 
https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-interkommunalt-politisk-raad-31-01-
2020.6028860-395684.html?moteid=44648.7bef9b84c4 

Temaområde 3, «Regionens rolle som tilrettelegger og utviklingsaktør» (her skal regionen forstå som 
regionleddet pluss de tre kommunene), har noen problemstillinger som er særlig knyttet til hvordan 
kommunen som organisasjon kan jobbe med næringsutvikling. Blant problemstillingene i dette 
temaområdet er følgende: 

• Hvilke aktører i kommunene er førstelinje mot næringslivet, og hvordan opplever 
næringslivet kontakten med disse?  

• Hvordan kommer de ulike avdelingene i kommunene i dialog med næringslivet, og hvordan 
foregår denne dialogen?  

• Hvordan kan de ulike avdelingene i kommunene fremstå sømløst overfor næringslivet? 

• Hvordan kan kommunene best balansere rollene som utviklingsaktør og myndighet overfor 
næringslivet? 

• Hvilket handlingsrom har kommunene i regionen når det gjelder å bruke innovative 
anskaffelser til å utvikle lokalt næringsliv? 

• Hvordan kan næringslivet i regionen bidra til at kommunene oppnår sine mål for 
samfunnsutvikling? 

Etter dialog med Kommunedirektøren etablerer vi nå en midlertidig gruppe med nøkkelpersoner 

innenfor sektorer/enheter som håndterer inngående henvendelser fra næringsaktører og viss 

prestasjoner er viktige for hvordan vår rolle som tilrettelegger oppleves i næringslivet. (Tilsvarende 

grupper etableres i Øyer og Gausdal med i Lillehammer-regionen Vekst som sekretariatet.) 

Fra Kommunedirektørens ståsted er et viktig perspektiv at det er mange som jobber med 

næringsutvikling i en kommune. Noen gjør det helt eksplisitt, slik som næringsavdelingen, men 

mange andre funksjoner i en kommune er viktige for at næringsutvikling skal foregå. Denne helheten 

er det avgjørende at arbeidsgruppen ivaretar på en god måte. 

Arbeidsgruppens leder er Dag Vågsnes som også fører referatene. Øvrige deltakere i arbeidsgruppen 

er Torbjørn Furuhaugen, Marie Skavnes, Bjørn Steinar Nyfløt, Lars Kristian Hatterud, Jons Sylte og 

Randi Solberg Kristiansen. 

 

Rannveig Mogren Dag Vågsnes 

  

https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-interkommunalt-politisk-raad-31-01-2020.6028860-395684.html?moteid=44648.7bef9b84c4
https://www.lillehammer.kommune.no/offentlig-mote-interkommunalt-politisk-raad-31-01-2020.6028860-395684.html?moteid=44648.7bef9b84c4


Til grunn for notatet ligger: 

• Arbeidsmøte med Teknisk (plan/bygg), Landbruk og Kultur informasjonsforvaltning (ledere 
og saksbehandlere) 12.10.2020 

• Oppfølgende arbeidsmøte med enhetslederne for Teknisk og Landbruk 15.10.2020 

• Oppfølgende enkeltsamtaler med enhetslederne for Teknisk og Landbruk for 
avklaring/utfylling av enkeltpunkter 

• Referat fra dialogmøtene med næringslivet for siste fire år 

 

Hvilke aktører i kommunene er førstelinje mot næringslivet, og hvordan opplever næringslivet 
kontakten med disse?  

Teknisk/næringsutvikling: Referatene fra de årlige dialogmøtene. 

Servicetorget/sentralbord: Dette er ofte førstekontakten for en del henvendelser. Kan være krevende 
å avgjøre når enkle spørsmål bør rutes videre til rett fagperson og når kan besvares direkte. 
Sistnevnte kan både oppleves som effektiv ekspedering, men samtidig risiko for å oppfattes som ikke 
nok hjelp videre i en sak. Generelt en utfordring med at folk ikke har oppdaterte kalendere 
(ledig/opptatt) og at en del henvendelser rutes til fagperson, men som ikke nødvendigvis følger opp. 
Avgjørende at det gis en rask tilbakemelding.  

Landbruk: Mangen inngående henvendelser både enkeltsaker, arrangementer (utadrettet), aktører 
som ønsker noe på LNF, faglagene/skogeierlagene. Temaene følges særlig opp på dialogmøter. Nye 
bønder særlige behov for faglig sparring om å utvikle både tradisjonelt landbruk og nye muligheter 
basert på gårdens ressurser. Fanger opp de som må ha konsesjon og de som tar kontakt. Enkelte 
henvendelser som med fordel kan møtes både fra Landbruk, Teknisk og Næring. Ymse utydelighet 
også på de inngående henvendelsene vedr behov fra kommunens side. Møter ikke bare på huset, 
men også ute hos gårdbrukeren. Behov for å tidlig identifisere hvilke planer, lover og forskrifter de vil 
bli berørt av og hvordan vi som felles organisasjon med ulike områder, koordinerer oss overfor 
tiltakshaver. Ønskelig med én samordnende kontaktperson for nye drivere (mer filosofi type én dør).  

Info: Mangler systematisk oversikt over hva inngående henvendelser vedr næringssaker.  

 

Hvordan kommer de ulike avdelingene i kommunene i dialog med næringslivet, og hvordan foregår 
denne dialogen?  

Teknisk: Åpne plandager, type dropp-in dager etc. Best besøk på åpne temamøter med relativt 
konkrete temaer. Digitalstrategi: Mange saker ut på nettsidene. Fremdeles potensial for å få ut flere 
saker. Forskjell i digitalbruk mellom profesjonelle utbyggere og privatpersoner. Nye digitale løsninger 
på vei. Stort behov vedr byggesak å kunne ha direkte dialog med saksbehandler/fagperson. 

Landbruk: Kurs, møter, temaer. Har en digitalstrategi med blant annet bruk av FB, men litt få følgere 
(ikke sikkert relevant nok innhold pr nå). Aktiv bruk av epost (nesten som nyhetsbrev). Effektiv kanal.  

Servicetorg/sentralbord: Telefonisk og ved oppmøte. Omfattende behov for å se nærmere på 
hvordan kommunikasjonen og gjøres mer effektiv og målrettet gjennom digitale flater.   



 

Hvordan kan de ulike avdelingene i kommunene fremstå sømløst overfor næringslivet? 

Samarbeidet mellom Info, Landbruk, Teknisk og Næring er relativt tett i Gausdal. Mye uformelle 
møter og avklaringer. Dette gir potensielt smidig og effektiv sakshåndtering. Kan være utfordrende å 
få til en god systematikk.  

 

Hvordan kan kommunene best balansere rollene som utviklingsaktør og myndighet overfor 
næringslivet? 

Teknisk: Spenningen mellom planbestemmelser, lover og forskrifter på den ene siden og hva 
tiltakshaverne ønsker på den andre. Det er behov for å se nærmere overordnet på hvordan vi bygger 
mer handlingsrom i planene samt hvordan vi jobber med tiltakshaverne for å kunne benytte 
handlingsrommet og likevel ivareta bredt spekter av berørte interesser i saker. Det er også behov for 
å se på hvordan vi kommuniserer i den enkelte sak (forskjell på å være en god ballspiller for å søke 
løsninger i dialogform vs å for tidlig peke på begrensninger). 

Landbruk: Ønske om å bruke handlingsrom samtidig som handlingsrom kan være nokså snevert 
grunnet statlige bestemmelser/føringer. Konstruktiv arbeidsform: Ikke gi veldig bastante svar på 
første henvendelse, men få til et drøftingsmøte der man ser på saken sammen. Særlig utfordrende 
iom at mange ønsker å gjøre tiltak i LNF. Håndtering av forskjellen på saker med tydelige 
overordnede bestemmelser og på saker med «føringer».  

 

Hvilket handlingsrom har kommunene i regionen når det gjelder å bruke innovative anskaffelser til 
å utvikle lokalt næringsliv? 

 

Hvordan kan næringslivet i regionen bidra til at kommunene oppnår sine mål for 
samfunnsutvikling? 

Forutsetter at det finnes muligheter for næringslivet til å finne/forstå våre mål for samfunnsutvikling. 
Det er uklart hvordan vi legger til rette for at næringslivet kan gjøre business på at vi har mål. Hvor 
aktive er vi selv til å være ledende på feltet? (Etterspørre «grønne»/bærekraftige løsninger og 
leveranser.) 

 

  



Dialogmøtene 

Gausdal har et systematisk og operasjonelt konsept betegnet som Dialogmøter. Disse kjøres årlig 

med relevante brukergrupper og er svært avholdt både av brukergruppene, administrasjonen og de 

folkevalgte. 

Dialogmøtene er en arena der kommunen inviterer inn representanter for relevante brukergrupper 

til å redegjøre for folkevalgte og administrasjonen om hvordan de opplever kommunens prestasjoner 

på det aktuelle temafeltet. Synspunktene referatføres og danner grunnlag for kommunens arbeid 

med å forbedre sine prestasjoner på temafeltet. Hvilke brukergrupper kommunen inviterer særlig fra 

år til år innen teknisk og næring, avgjøres i en forutgående dialog mellom folkevalgte og de to 

fagenhetene. De senere årene har det eksempelvis vært hold dialogmøter med reiselivet, 

fritidsboligutviklere og entreprenører. Faktorer som vurderes i valgt av sektorer for påkommende 

dialogmøte, er normalt: 

• Hvilke næringssektorer/brukergrupper har vi hatt særlig mye interaksjon med og derfor bør 

høres om hvordan de opplever interaksjonen? 

• Hvilke næringssektorer/brukergrupper har opplever vi at vi kan/bør kunne prestere bedre for 

og derfor bør høres? 

• Hvilke næringssektorer/brukergrupper har vi litt for lite fokus på og derfor bør løftes inn for å 

få synspunkter på hva som er viktig for dem i interaksjonen med kommunen. 

Næringsrelevante temaer berøres både på dialogmøtet for Landbruk og for Teknisk/næring. I en 

kommune som Gausdal, har en relativt høy andel av næringssakene arealberøringer og det er derfor 

funksjonelt at disse to planområdene holder felles dialogmøte med næringssektorene. 

 

Foreløpige anbefalinger 

Av referatene fremgår det at næringssektorene/brukergruppene er godt tilfredse med at Gausdal har 

et system for årlig å føre dialog med relevante brukergrupper/næringssektorer om hvordan de 

opplever kommunens prestasjoner og hvordan disse kan utvikles ytterligere. 

Det bør vurderes om konseptet med næringsrelevante årlige dialogmøter mellom næringsliv, 

folkevalgte og administrasjon bør implementeres i samtlige av våre kommuner. Den direkte 

tilbakemeldingen fra brukergrupper/næringssektorer er verdifull for kommuner som har ambisjoner 

om å være best mulig tilretteleggere for sitt næringsliv. 

 

 

  



Vedlegg 3 Innspill fra arbeidsgruppe Lillehammer 

Lillehammer kommune som tilrettelegger for næringslivet 
Kommunedirektøren satte juni 2020 ned en gruppe som har jobbet med hvordan Lillehammer 

kommune skal fungere som tilrettelegger for næringslivet. Mandat for gruppen og sammensetning 

ligger vedlagt. 

Det er gjort en internundersøkelse blant ansatte som jobber utadrettet og potensielt kan ha kontakt 

med næringslivet. I tillegg er det gjort en generell undersøkelse i næringslivet, som er lagt til grunn 

for gruppens arbeid. Begge undersøkelsene er vedlagt.  

Lillehammer kommune har periodevis hatt et rykte som en kommune der det er vanskelig å få til 

utvikling. Dette ser vi blant annet i ulike media-oppslag. Uansett om dette er fortjent eller ikke, så er 

det en utfordring som kommunen må ta på alvor, og det må settes inn tiltak og aktiviteter for å få 

endret dette.  

En intern undersøkelse som er gjort, viser at hele 69 % av de ansatte som jobber med utadrettet 

virksomhet ikke vet hvordan arbeidet med næringsutvikling er organisert.  Over 50 % mener at under 

25 % av henvendelsene om næring handler om næringsutvikling.  

En lang rekke aktører i en kommune har verktøy som kan brukes til å fremme utvikling i næringslivet. 

Hvordan arealplaner utvikles, hvordan regelverk tolkes, hvor raske vi er til å løse saker for 

næringslivet og hvor gode vi er på å samhandle internt for å løse disse sakene, er alle viktige forhold 

som påvirker hvordan næringslivet ser på det å drive virksomhet i en kommune. 

Som utgangspunkt for forbedringsarbeid ligger en erkjennelse av at noe kan gjøres bedre. En slik 

erkjennelse er ikke vanskelig å gjøre i Lillehammer kommune. Riktignok måler vi ikke kontinuerlig 

hvordan næringslivet oppfatter kommunen, men det er et såpass stort antall henvendelser til 

kommunene som peker på denne problemstillingen til at vi kan legge til grunn at mye kan forbedres. 

Forslaget til arbeidsgruppen er at Lillehammer kommune i stedet for å kjøre et stort prosjekt med 

radikale endringer, jobber etter en metodikk der vi gjør kontinuerlige forbedringer. Metodikken som 

legges til grunn er basert på Lean. Lean setter kunden i fokus, og har ofte til hensikt å bedre den 

økonomiske lønnsomheten til bedriften. I dette tilfellet er hensikten å bidra til mest mulig 

verdiskaping og økt sysselsettingen i næringslivet. 

Lean-prosesser kan gjøres på ulike måter, men felles er at det handler mest om kultur og mindre om 

metodikk. Om man klarer å få alle involverte til å tenke hverdagsforbedringer, har det større effekt 

enn å drive med store forbedringsprosjekter. Samtidig er det helt nødvendig å gjøre målinger slik at 

man vet hva som kan forbedre situasjonen for kunden (i dette tilfellet næringslivet), og man må måle 

effektene av forbedringsarbeidet.  

  

Mulige forbedringsområder 
Eksempler på områder der kommunen kan ha forbedringspotensial, og som det vil jobbes nærmere 

med: 

• Svartiden for henvendelser som kommer fra næringslivet 

• Intern samhandling som grunnlag for et enhetlig svar utad 

• Hvordan næringslivet trekkes inn i planprosesser 

• Hvordan øke entusiasmen for å bidra til at utvikling skjer 



• Hvordan skape et eierskap til næringsutvikling hos større deler av kommunens 

virksomhetsområder 

• Hvordan oppnå økt ivaretagelse og oppfølging av initiativer, enten de kommer internt fra 

kommunen eller eksternt 

Gruppen som settes ned vil se på disse områdene, men står også fritt til å trekke inn andre 

forbedringsområder. 

  

Hva som må inngå i kommunens forbedringsarbeid for bedre tilrettelegging for 

næringslivet 
  

1. Vurdering av hvilke tjenester som det skal satses på for å dekke nærlingslivets behov i deres 

møte med kommunen 

2. Skape kultur for utviklingsinitiativ der det tas i bruk innovative metoder for oppgaveløsning  

3. Få på plass analyser som skal gi grunnlag for riktig prioritering av innsatsområder 

4. Utarbeidelse av en endringsstrategi med påfølgende tiltak for å bedre kommunens evne som 

tilrettelegger for næringslivet 

5. Mål og ambisjoner for kommunens kontakt og virksomhet for næringslivet 

6. Måling, evaluering og justering av kommunens tjenester for næringslivet 

  

Konkret forslag til organisering og arbeidsform 
Arbeidsgruppen som nå har vært nedsatt fortsetter å virke som en administrativ gruppe som skal 

jobbe med forbedringer. Det må utpekes en prosesskonsulent, som får oppdraget med å dra gruppen 

gjennom prosessene. I første omgang jobbes det over en treårshorisont. Etter tre år gjøres det en 

evaluering som grunnlag for å vurdere videreføring. 

Arbeidet til gruppen skal være forankret i arbeidsmetodikken for kontinuerlig forbedring og Lean. 

Gruppen skal jobbe videre med resultatene fra gjennomført internundersøkelse i kommunen og 

gjennomført generell undersøkelse i næringslivet.  

Arbeidet forankres i toppledelsen, ved at det rapporteres til kommunedirektørens ledergruppe en 

gang i kvartalet. Det rapporteres da på tiltak som er gjennomført, siste måling av effekter og tiltak 

som iverksettes framover. 

  

Lillehammer, 19.11.2020 

  

Ole Rolstad 

Leder for arbeidsgruppen Felles innsats for næringsutvikling 

 

 

  



Vedlegg 4 Styrket og strukturert innsats i utvikling av nettverk og 

potensielle klynger 
Lillehammer-regionen jobber for at bedriftsnettverk og klynger skal skape størst mulig verdi for 

bedriftene. Vi jobber etter følgende modell: 

Arbeidsmetodikk – utviklingsfaser for arbeid med nettverk/klyngeutvikling:   

1. Mindre regionale/lokale ikke-formaliserte nettverk: skape gode møteplasser, eks: 

kulturnæringer, mediebransjen, lokalmat, arrangørnettverk (opp til 25). Lillehammer-

regionen Vekst fasiliteter og bringer folk sammen, men nettverkene må være 

selvdrevne. Målsetning med disse nettverkene er at folk internt i en bransje, og 

gjerne på tvers av bransjer, møtes og snakker sammen. 

2. Mindre, regionale/lokale formaliserte nettverk: initiativ, forankre, koble (ca inntil 10) 

(eks: filmnettverket, Lillehammer IT, Mat fra Øyerfjellet). LRV kan være med og 

utvikle nettverket, og bidra til at nettverket får gode rammer og setter seg tydelige 

mål. Vil i noen tilfeller følge nettverket tett, men ønsket er at nettverket blir mest 

mulig selvgående. Nettverket kan forbli i denne kategorien, eller det kan løftes opp til 

nivå 3 

3. I denne kategorien er målsetningen å få en nasjonal klyngestatus. Handler om å 

utvikle allerede sterke klynger og løfte status for klyngen (eks: reiseliv/Snowball og 

Cyberland). Dette arbeidet er svært arbeidskrevende, og gjøres kun for et fåtall 

nettverk ad gangen 

4. I en del tilfeller er ikke målsetningen å utvikle nettverket med geografisk 

utgangspunkt i Lillehammer-regionene, men å koble aktørene på regionale/nasjonale 

klynger (eks Norwegian Wood Cluster).  
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