
TEKNOLOGIBYEN LILLEHAMMER – STATUS OG MULIGHETER 
 
 
Vi inviterer med dette til medlemsmøte i Lillehammer næringsforum 
 

Tid: Tirsdag 22.oktober 0800-1030 (!) 
Sted: Fritidsmessa, Jørstadmoen militærleir. Kjør 100 meter 
forbi inngangen til selve leiren. Da ligger fritidsmessen på 
venstre hånd, som et av flere nye bygg 

 
Det vil bli servering av kaffe og noe å bite i. 
  

Innovasjoner og vekstimpulser er nær forbundet med klok 
anvendelse av teknologi.  Mange er ikke klar over at det 
fortsatt er veldig mange spennende IKT-bedrifter i 
Lillehammerregionen.  Digitalisering har også betydning for at sterke fagmiljøer ved 
høgskolen: film/TV, reiseliv og opplevelsesproduksjon. 
 
Lillehammer trenger å bli mer synlig på dette viktige næringsområdet.  Da er fyrtårnene 
viktige. Alle Telenor-selskapene har vært det, Jørstadmoen er i ferd med å bli det – men 
potensiale for videre vekst er enormt.  På sikt er det også gode muligheter for at flere 
fagmiljøer ved HiL kan bli det.  Næringsstøtte kanaliseres i større grad til bedrifter som 
samarbeider, ved å stimulere til målrettet arbeid i bedriftsnettverk/klynger. 
 
Disse perspektivene vil det neste møtet i Lillehammer Næringsforum ha som tema.  Møtet vil 
være tredelt. Merk at vi denne gangen utvider med 30 minutter. 
 
A.  Hva består IKT-byen Lillehammer av? Korte presentasjoner av noen av de 
interessante bedriftene/miljøene 
B.  Hvordan kan IKT-byen vokse?  Ved at Stortingets intensjoner om Jørstadmoen som 
IKT-hovedkvarteret for Forsvaret realiseres fullt ut.  Ved at potensialer ved høgskolen 
bearbeides. En politiker med lokalkunnskap (nøyaktig hvem vil avhenge av regjerings-
avklaringer) og mangeårig sikkerhetsdirektør i Telenor-konsernet, Jan Erik Svensson. 
C. Er det grunnlag for et IKT-nettverk i regionen?  Kan de store 
behovene i skjæringspunktet mellom  velferdstjenester  og teknologi legge grunnlag for en 
tung faglig og næringsmessig satsing?  Kort presentasjon av «Connected Living» av IKT-
bedriften BIRC, med kort kommentar fra tunge fagmiljøer ved høgskolene i Oppland: Senter 
for tjenesteforskning/Den kommunale innovasjonsskolen ved HiL og Senter for 
omsorgsforskning/IKT-miljøene ved Høgskolen i Gjøvik. 
 
Vel møtt til et «milepælsmøte» i Lillehammer Næringsforum! 
 

 
Styringsgruppen LNF 
Frode Svarstad (styringsgruppeleder) Aud Hulberg 
Torbjørn Auflem    Irene Thorsplass 
Mette Villand Reichelt   Dag Høiholt-Vågsnes 


