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Innledning 

Regionrådet har over tid jobbet med å tydeliggjøre regionens profil, gjennom langsiktig arbeide med 

områder der Lillehammer-regionen har en nasjonal og/eller internasjonal posisjon. Tre områder har 

vært utpekt som særlig viktige i denne sammenheng, nemlig Landbruk, Reiseliv og opplevelser og 

Idrett.  

I forbindelse med utarbeidelsen av en regional næringsplan og en tettere integrasjon mellom 

kommunenes næringsutviklingsarbeid og Regionrådets virksomhet, vedtok Regionrådet å integrere 

satsingen på Reiseliv og opplevelser som en viktig del av næringsplanarbeidet, samtidig som det også 

ble vedtatt at Regionrådet skulle avsette tiltaksmidler til andre områder i planen.  

Også i 2016 vil partnerskapsmidlene som Regionrådet disponerer knyttes til arbeidet med følgende 

tre satsingsområder:  

1. Regional næringsplan (inkludert «Reiseliv og opplevelser») 

2. Landbruk  

3. Idrett 

Samlet reflekterer disse et godt bilde på hva regionen er kjent for utad og hvor det er et potensial for 

videre utvikling.  

Nedenfor vil det redegjøres nærmere for de tre ovennevnte satsingsområdene. Avslutningsvis er 

prioriteringen av Regionrådets midler i 2016 oppsummert i en tabell.   

 

Regional næringsplan 

Regionrådet vedtok Regional næringsplan høsten 2014. Gjeldende Regional næringsplan kan lastes 

ned på www.lillehammer.no/dokumenter . Temaområdene i planen er utarbeidet med et 

tiårsperspektiv og er fundert på analyser av hva som er regionens styrker og vekstpotensial. Arbeidet 

i den regionale næringsutviklingsenheten, Lillehammer-regionen Vekst, og prioriteringen av 

partnerskapsmidlene vil derfor også i 2016 bygge opp om de fire generelle og de seks 

næringsspesifikke temaområdene i den vedtatte planen: 

 Ytre rammebetingelser for næringsutvikling 

 Gründer- og vekstservice 

 Næringsarealer 

 Regionprofilering 

 Kreative og kulturbaserte næringer 

 Reiseliv og opplevelser 

 Idrettsbasert næringsliv 

 IKT 

 Foredlingsindustri 

 Varehandel 

De konkrete tiltakene knyttet til de ulike temaområdene har en kortere horisont. Den samlede 

kapasiteten i Lillehammer-regionen Vekst, har imidlertid vært betydelig lavere enn det som ble 

forutsatt da næringsplanen ble utformet.  Som en konsekvens av dette har det ikke vært mulig å ha 

et så sterkt fokus og god framdrift på alle områder i planen som ønskelig. Mange av tiltakene er man 

likevel godt i gang med, noen er allerede realisert, andre har vist seg mindre aktuelle enn antatt og 

nye behov har oppstått. Tiltaksdelen til planen vil derfor bli rullert ila 2016.  

http://www.lillehammer.no/dokumenter
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I 2016 forventes bemanningen i enheten å styrkes betraktelig i tråd med det som opprinnelig var lagt 

til grunn, både gjennom tilførsel av midler til en stillingsressurs fra Øyer, rekruttering av en 

regionmarkedsfører (jfr. sak 15/6404) og ved at Lillehammers næringssjef vil være tilbake i full stilling 

etter å ha bistått i realisering av YOG2016. Med dette forventes det også at aktivitetsnivået og 

gjennomføringsevnen vil stige betydelig.  

Kapasitetsutfordringene i enheten har i sin tur resultert i at en del av de midlene som Regionrådet 

tidligere har avsatte til realiseringen av planen heller ikke er benyttet. Med økt aktivitetsnivå i 2016 

forventes det at behovet for tiltaksmidler vil øke. Ubenyttede midler fra 2014/2015 til 

temaområdene i Regional næringsplan overføres derfor til 2016. Det avsettes også nye rammer til 

arbeidet med temaområder i planen fra neste års budsjett, i tråd med det som fremgår av tabellen 

under.  

Disponeringen av de avsatte rammene til konkrete tiltak med et økonomisk omfang på kr. 50 000 

eller mer vil skje med bakgrunn i behandling i Regionrådet. Dette for å sikre nødvendig politisk 

forankring av arbeidet. For at det skal være mulig å ha god framdrift i det løpende arbeidet, kan 

imidlertid tilsagn om mindre beløp til aktiviteter som støtter opp under temaområdene i planen, 

fattes administrativt og orienteres om i påfølgende regionrådsmøte.  

 

Landbruk 

Landbruket er en viktig næring i Lillehammer-regionen. Spesielt i Øyer og Gausdal er landbruket en 

viktig kilde til sysselsetting og verdiskaping. Men landbruket gir også regionen viktige kvaliteter som 

et levende kulturlandskap og muligheter for en rural livsstil, kvaliteter som bygger opp under 

regionens attraktivitet både som bosted og besøksregion. 

Landbruk som primærnæring er ikke omfattet av Regional næringsplan, men regionen har en egen 

Kommunedelplan for landbruk som ivaretas av regionens landbrukskontor.  Landbrukskontorets siste 

treårige utviklingsprosjekt BondeGLØd – vekst og utvikling i landbruket, har hatt et sterkt fokus på 

det tradisjonelle landbruket. Prosjektet har vært støttet av Regionrådet og avsluttes ved utgangen av 

2015. Kommunene i Gudbrandsdalen samarbeider om å initiere et prosjekt for å utvikle den primære 

melk- og kjøttproduksjonen i landbruket, som en form for videreføring av BondeGLØd-prosjektet.   

Siden BondeGLØd har hatt hovedfokus på det tradisjonelle landbruket har integrasjonen med 

regional næringsplan har vært begrenset. Det er imidlertid en rekke felles interesseområder mellom 

landbruket og det øvrige næringsutviklingsarbeidet, eksempelvis knyttet til reiseliv og opplevelser og 

foredlingsindustrien. I 2016 vil derfor integrasjonen mellom landbrukssatsingen og øvrig 

næringsutvikling vektlegges. Aktuelle samarbeidsområder som har vært drøftet er blant annet: 

 Bruke arrangement som arena for profilering av regionens landbruksprodukter 

 Stimulere til samarbeid mellom landbruket og foredlingsindustrien med tanke på utvikling av 

produkter med en tydelig regional profil  

 Bygge opp under aktører i landbruket som ønsker å utvikle ny næringsvirksomhet med 

utgangspunkt i gårdens ressurser 
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Første del av 2016 vil nyttes til å konkretisere innholdet i et framtidig samarbeidsprosjekt, forankre 

dette hos de relevante samarbeidspartnerne, samt utforme søknad om støtte fra Regionrådet og 

andre. Eierskapet til utviklingsarbeidet vil ligge hos regionens landbrukskontor, men det forutsettes 

at det samarbeides nært med det øvrige regionale næringsutviklingsapparatet i Lillehammer-

regionen Vekst. I denne handlingsplanen avsettes det en ramme på kr. 300 000 for Regionrådets 

støtte til det landbruksrelaterte utviklingsarbeidet.  Hele eller deler av rammen vil først utløses med 

bakgrunn i en konkret søknad med tilhørende budsjett som skal behandles politisk i Regionrådet.  

 

Idrett  

Lillehammer-regionen huser ikke bare jevnlig en rekke store idrettsarrangement. Regionen er også 
bosted for svært mange toppidrettsutøvere, spesielt innen vinteridrettene.  I regionen er det også 
sterke klubber som arbeider med utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere, så vel som med 
breddeidrett. Den profilen og synligheten idretten gir regionen, bidrar til å bygge opp under 
regionens attraksjonskraft for tilflytting av idrettsinteresserte mennesker og for utvikling av 
idrettsrelatert næringsvirksomhet. Dette er viktige årsaker til at idrett over flere år har vært et 
prioritert satsingsområde for Regionrådet. De siste årene har arbeidet primært vært kanalisert 
gjennom Olympiatoppen (OLT) Innlandet, som Regionrådet i sin tid bidro til at lokaliserte seg på 
Lillehammer.  
 
Arbeidet med å bygge opp et godt og bredt idrettsmedisinsk tilbud i regionen var en viktig 
forutsetning for at OLT Innlandet fra 2012 fikk permanent status. Regionrådet har bidratt sterkt til 
utviklingen av det idrettsmedisinske tilbudet, sist gjennom å delfinansiere oppbyggingen av et tilbud 
innen idrettsfysiologi ut 2015. Som følge av det økende antallet idretter som kraftsamler på 
Lillehammer, ser man nå et behov for å supplere det idrettsmedisinske tilbudet med kapasitet ift 
testing av utøvere.  
 
Den andre stolpen i Regionrådets støtte til idretten har hatt hovedfokus på morgendagens 
potensielle toppidrettsutøvere i vid forstand og arbeidet har vært spisset mot ungdom med 
tilhørighet i de tre kommunene i Lillehammer-regionen. Det er to prosjekter av denne typen som vil 
pågå med regionrådsfinansiering også i 2016. Det ene omhandler forebygging av spiseforstyrrelser og 
retter seg mot elever i regionens ungdomsskoler og videregående skoler og er således et prosjekt 
som ikke bare favner idrettsungdom. Det andre har fokus på å bygge et godt trenermiljø på tvers av 
særidrettene for å sikre at ungdom i alderen 15-18 år trener riktig og etter OLT sin filosofi og 
utviklingstrapp, der målet er at «flest mulig skal holde på lengst mulig» og å gi dem en livslang 
kjærlighet til idretten. 
 
Man ser i dag at frafallet i idretten er stort i overgangen mellom barne- og ungdomsidretten. Mye av 
treninga for denne aldergruppa er for spesifikk og prestasjonsretta. Dette gjør at mange går tidlig lei 
og gir seg, samt at de mangler grunnlaget for å bli å fortsette i idretten. OLT Innlandet har derfor 
påpekt at det er behov for å arbeide målrettet for å heve kompetansen hos apparatet rundt utøvere i 
aldersgruppen 12-14 år (foreldre, trenere, lagledere), for å sikre at overgangen fra barne- til 
ungdomsidretten blir best mulig for flest mulig. Lagidrettene favner svært mange barn og unge og vil 
derfor være en viktig målgruppe for dette arbeidet. Som en del av det holdningsskapende arbeidet, 
både fra et trenings-, miljø- og trafikkperspektiv, vil det også settes søkelys på verdien av at barn og 
unge går eller sykler til/fra trening, så sant forholdene tillater det.  
 
En nærmere spesifisert søknad om støtte fra Regionrådet til prosjekter for å utvikle kapasiteten 
innen testing og lette overgangen fra barne- til ungdomsidretten, vil foreligge tidlig i 2016. I denne 
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handlingsplanen tas det høyde for dette gjennom å avsette en ramme på inntil kr. 250 000 til 
arbeidet med nye idrettsrelaterte prosjekter i 2016.  
  
 
Annet 

Det er nødvendig å avsette en økonomisk ramme for å finansiere den daglige driften av 

Regionrådssekretariatet. Denne rammen skal blant annet dekke: 

 Utgifter til regional formannskapskonferanse, felles regionråd med Midt-Gudbrandsdalen og 
øvrige tiltak for å forankre Regionrådets arbeid 

 Kontorleie 

 Leie av møterom 

 Bevertning 

 IT/telefon-kostnader 

 Kontormateriell  

 Gaver/blomster fra Regionrådet i forbindelse med representasjon ol. 
 

Budsjetteringen av partnerskapsmidlene for 2016 på ulike satsingsområder reflekterer anslått behov 

for å realisere de ambisjonene Regionrådet har for disse og er viktig for å tydeliggjøre profilen i 

Regionrådets arbeid.  Det vil imidlertid kunne oppstå behov ila året som det ikke er tatt høyde for. 

For å ta hensyn til dette er kr. 250 000 av partnerskapsmidlene for 2016 ikke disponert gjennom 

denne handlingsplanen. Eventuelle udisponerte og inndratte midler fra 2015 eller tidligere, vil legges 

til dette beløpet. Uforutsette behov ut over dette vil måtte dekkes inn gjennom omdisponeringer av 

de avsatte rammene. 
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Tabell: Udisponerte rammer fra 2014/2015 og tilsagn og nye rammer for 2016 

Satsingsområde  Tiltak/prosjekt 
Udisp. ramme  
2015 og før Tilsagt 2016 

Ny ramme 
2016 

LANDBRUK       300 000 

IDRETT       250 000 

  Forebygging spiseforstyrrelser   200 000   

  "Ungdomstreneren"   50 000   

REGIONAL NÆRINGSPLAN         

RNP - Gründer og vekstservice       200 000 

  
Fylkesmesse Ungt 
entreprenørskap*   50 000 

  

RNP - IKT   165 000     

RNP - Ytre rammebetingelser   200 000     

RNP - Næringsarealer                     100 000     

RNP -Regionprofilering                      74 000     

  Regionmarkedsfører*   500 000   

RNP - Kulturnæringer                      250 000     

RNP – Reiseliv/opplevelser   45 000   450 000 

 Kommunikasjon, fritidsboliger 250 000   

  Profilering/produktutv. film/TV     200 000 

  Arrangementsstøtteordning     500 000 

  Snowball, basisfinansiering   100 000   

   Unge frivillige   50 000   

  Idrettsgalla*   50 000   

  Lillehammer House*   100 000   

RNP – Idr.basert næringsliv      325 000     

RNP - Foredlingsindustri              100 000     

RNP - Varehandel                             100 000     

ANNET         

  ByR fase 2   50 000   

 
Drift inkl kontorhold     200 000 

SUM DISPONERT 2016     1 150 000 2 100 000 

UDISPONERT 2016       250 000 

*Forutsetter positiv behandling i regionrådsmøte 4. desember 2015. 


