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Innledning 

Regionrådets arbeid og økonomiske prioriteringer har gjennom de to siste årene blitt knyttet tett til 

realisering av Regional næringsplan for Lillehammer-regionen. Denne ble rullert høsten 2016 og 

vedtatt både i Regionrådet og de tre kommunene. Realiseringen av rullert Regional næringsplan vil 

ha hovedprioritet for Regionrådet i 2017.  
To av de områdene som Regionrådet tradisjonelt har vektlagt i sitt arbeid, nemlig reiseliv og 

opplevelser (herunder også arrangement) og utviklingsprosjekter knyttet opp mot landbruket, er nå 

integrert som en del av arbeidet med den regionale næringsplanen. Arbeidet med det førstnevnte 

skjer på samme måte som tidligere i nært samarbeid med Visit Lillehammer og Snowball-satsingen. 

Gjennom rulleringen av regional næringsplan har den regionale næringsutviklingsenheten, 

Lillehammer-regionen Vekst (LRV), og Landbrukskontoret definert bioøkonomi med vekt på 

industriell foredling og håndverksmat som viktige utviklings- og samarbeidsområder. Dette er nå 

innlemmet som ett av temaområdene som omfattes av planen og LRV vil ta et særskilt ansvar for å 

koordinere det videre arbeidet. Forvaltningsoppgavene og det tradisjonelle landbruket omfattes på 

sin side ikke av Regional næringsplan. Arbeidsoppgavene tilknyttet dette utføres av 

Landbrukskontoret.  

Idrett, både i et bredde- og toppidrettsperspektiv, har også vært et høyt prioritert satsingsområde for 

Regionrådet over lengre tid. De senere år har dette arbeidet i all hovedsak vært kanalisert gjennom 

Olympiatoppen Innlandet.  Dette arbeidet videreføres også i 2017.  

Samlet gir satsingsområdene til Regionrådet et godt bilde på hva regionen er kjent for utad og hvor 

det er et potensial for videre utvikling.  

I det følgende redegjøres det først for rammebetingelsene for arbeidet i form av økonomi og 

bemanning. Deretter presenterer kort kommende års arbeid med idrettssatsingen, før det gås 

nærmere inn på operasjonalisering av og prioritering av midler til arbeidet med Regional 

næringsplan.  

Økonomi og bemanning 
I løpet av 2016 har bemanningen i LRV blitt styrket, slik at den siden august har vært på det nivået 

som ble lagt til grunn i utarbeidingen av Regional næringsplan i 2014. Enheten består nå av tre 

næringsutviklere, en regionmarkedsfører og regionkoordinator. Med denne bemanningen ligger 

forholdene nå godt til rette for et betydelig løft i arbeidet i tida som kommer. 

Kapasitetsutfordringene i LRV fram til høsten 2016 har resultert i at en del av de midlene som 

Regionrådet tidligere har avsatte til realiseringen av Regional næringsplan ikke er benyttet.  

Med økt bemanning og aktivitetsnivå forventes det at behovet for tiltaksmidler vil øke. Ubenyttede 

midler som ble vedtatt avsatt til arbeidet med Regional næringsplan i 2014 og 2015 trekkes derfor 

tilbake og legges inn arbeidet i 2017. Totalt dreier dette seg om kr. 1 135 000. Oversikt over midler 

som trekkes tilbake fordelt på temaområder og prosjekter fremgår av tabellen under. 
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Tabell: Tilbaketrekking av midler fra 2014 og 2015 

Temaområde/prosjekt 2014 2015 

RNP - Idrettsbasert næringsliv 175 000   

RNP - Foredlingsindustri  100 000   

RNP - Varehandel 100 000   

RNP - IKT 165 000   

 RNP - Videreutvikling Cyber/Jørstadmoen 50 000   

RNP - Ytre rammebetingelser  200 000   

RNP - Næringsarealer                   100 000   

RNP - Reiseliv og opplevelser       45 000 

 RNP - Fritidsboligmesse   200 000 

Totalt 890 000 245 000 

 

I 2016 har Regionrådet gitt tilsagn om kr. 3 080 000 i partnerskapsmidler til ulike prosjekter. Det 

innebærer at kr. 420 000 av rammen på 3 500 000 ikke er disponert og legges til disponible midler i 

20171. I tillegg kom kr. 890 000 i inndratte og ubenyttede midler fra tidligere år.  

Det er lagt til grunn at partnerskapsmidlene for 2017 vil opprettholdes på samme nivå som tidligere. 

Det vil si at kommunene bidrar med til sammen kr. 1 mill., mens Oppland fylkeskommune bidrar med 

2,5 mill. Dersom det skulle vise seg å bli endringer i de økonomiske rammenebetingelsene i form av 

reduserte overføringer i 2017, vil prioriteringene i handlingsplanen måtte tas opp til ny vurdering.  

Med bakgrunn i ovennevnte tas det utgangpunkt i at Regionrådet har kr. 5 945 000 til disposisjon. 

Gjennom tidligere vedtak har Regionrådet allerede disponert kr. 1 100 000 av partnerskapsmidler for 

2017 til ulike prosjekter (for en oversikt, se tabell sist i handlingsplanen). I tillegg legges det til grunn 

at det vil være behov for om lag like mye midler som tidligere år, dvs. kr. 200 000, til driften av 

Regionrådet.  

Det innebærer at kr. 4 645 000 står disponibelt til nye tiltak. Av disse avsettes kr. 3 075 000 til 

arbeidet med å realisere ambisjonene i Regional næringsplan i 2017. Kr. 570 000 avsettes til 

eventuelle utviklingsprosjekter i 2017 som man pr. dd. Ikke har oversikt over, mens kr. 1 mill. settes 

på fond som en buffer for å kunne kompensere for en mulige framtidig reduksjon i 

partnerskapsmidlene som følge av endrede økonomiske rammebetingelser i fylkeskommunen. 

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 

                                                           
1
 Det er lagt til grunn at det ikke tildeles partnerskapsmidler av rammen for 2016 i Regionrådets møte den 2. 

desember. Eventuelle tilsagn i møtet vil komme som fratrekk på midlene som overføres til 2017. Med 
forbehold om evt. justeringer ifbm. regnskapsavslutningen for 2016.  
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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 ble lokalisert 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 dette, sist gjennom det pågående 

arbeidet med å opparbeide kompetanse og kapasitet innen testing av utøvere. Dette er en funksjon 

som blir stadig viktigere som følge av det økende antallet idretter som kraftsamler på Lillehammer. 

Regionrådet har tidligere vedtatt å støtte arbeidet gjennom et toårig prosjekt ut 2017.  

Den andre stolpen i Regionrådets støtte til idretten har hovedfokus på morgendagens potensielle 

toppidrettsutøvere i vid forstand og arbeidet har vært spisset mot ungdom med tilhørighet i de tre 

kommunene i Lillehammer-regionen. Arbeidet retter seg mot både ungdommene selv og ikke minst 

mot apparatet rundt disse og er forankret i OLT sin filosofi og utviklingstrapp, der fokuset er på at 

«flest mulig skal holde på lengst mulig» og på å gi ungdommene en livslang kjærlighet til idretten.  

Det er to prosjekter av denne typen som vil pågå med regionrådsfinansiering også i 2017. 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 men ungdom i 

regionen på bredere basis.  

Det andre setter søkelyset på å minske det store frafallet man ser i overgangen mellom barne- og 

ungdomsidretten ved å arbeide målrettet for å heve kompetansen hos apparatet rundt utøvere i 

aldersgruppen 12-14 år (foreldre, trenere, lagledere). Mye av treninga for denne aldergruppa er for 

spesifikk og prestasjonsretta. Dette gjør at mange går tidlig lei og gir seg og mange mangler også det 

nødvendige fysiske grunnlaget for å prestere når de blir eldre. Lagidrettene favner svært mange barn 

og unge og er derfor en viktig målgruppe for arbeidet. 

Prioriteringen av partnerskapsmidler til de omtalte idrettsrelaterte prosjektene fremgår av tabellen 

under. Det er allerede tatt høyde for disse gjennom vedtatte og igangsatte prosjekter. Som nevnt 

tidligere kan det bli aktuelt med oppstart av enkelte nye prosjekter som vil støtte opp under 

idrettssatsingen i 2017, men innretning og økonomi er foreløpig uavklart. Eventuell regionrådsstøtte 

til disse vil avgjøres politisk og belastes de udisponerte midlene. 

Tabell: Idrettsrelaterte prosjekter som er vedtatt støttet av Regionrådet i 2017  

Prosjekt Beløp 

Oppbygging av kompetanse i testing 100 000 

Forebygging av spiseforstyrrelser 200 000 

Fra barne- til ungdomsidretten 100 000 

 

Regional næringsplan  
Regionrådet vedtok revidert Regional næringsplan høsten 2016. 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 (LRV), og prioriteringen av 

http://www.lillehammer.no/dokumenter
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partnerskapsmidlene vil derfor også i 2017 bygge opp om de fire generelle og de seks 

næringsspesifikke temaområdene i den vedtatte planen.  

Som nevnt er utviklingsarbeidet knyttet til bioøkonomifeltet integrert i Regional næringsplan, mens 

det tradisjonelle landbruket på sin side ikke er innlemmet i denne. De økonomiske prioriteringene til 

bioøkonomifeltet vil bli nærmere redegjort for under. Dersom det blir behov for partnerskapsmidler 

til utviklingsprosjekter innen det tradisjonelle landbruket, vil det bli gjenstand for behandling i 

Regionrådet og eventuelt bli belastet de udisponerte midlene som står til rådighet. 

Partnerskapsmidlene til realiseringen av handlingsdelen til Regional næringsplan er prioritert på 

temanivå og fremgår nærmere av gjennomgangen under. Temaområdene og fordelingen av 

partnerskapsmidler til disse i 2017 fremgår av tabellen under. Tabellen gir også et estimat på 

tidsbruken som LRV vil legge ned i arbeidet med de ulike temaområdene. Som det går fram er 

arbeidet innrettet på litt ulike måter, hva angår fordelingen mellom innkjøp av kompetanse og 

egeninnsats fra enheten.  

Tabell: Fordeling av midler og omtrentlig personalressurser mellom de ulike temaområdene, 2017 

Temaområde/prosjekt 
Partnerskaps-

midler 2017 

Estimert 
tidsbruk 

personal* 

RNP - Idrettsbasert næringsliv 100 000 17 % 

RNP - Bioøkonomi  340 000 52 % 

RNP - Varehandel 0 5 % 

RNP - IKT 325 000 27 % 

RNP - Ytre rammebetingelser  100 000 14 % 

RNP - Næringsarealer                   175 000 18 % 

RNP - Reiseliv og opplevelser     1 000 000  42 % 

RNP  - kreative og kulturbasert næringer 325 000 15 % 

RNP – gründer- og vekstservice 280 000 49 % 

RNP- profilering av regionen 405 000 80 % 

Totalt 3 075 000 319 % 
*Dette er et estimat basert på en vurdering av de underliggende tiltakene for hvert område. 

 

Tiltak med en forventet kostnad på kr. 100 000 eller mer er nærmere omtalt under, mens kostnader 

til det øvrige arbeidet med temaområdet inngår som en del av den generelle rammen som er avsatt 

til disse. Det legges til grunn at disponeringen av resterende rammer vil skje administrativt. 

Regionrådet bli løpende orientert om aktuelle problemstillinger, initiativ og arbeid knyttet til de ulike 

temaområdene i forbindelse med regionrådsmøtene.  Det legges opp til halvårlig rapportering på 

helheten i arbeidet.  

Nye tiltak med en kostnadsramme på kr. 100 000 eller mer 

Arrangementsstøtteordningen (Reiseliv og opplevelser – 400 000 kr.) 

Arrangementsstøtteordningen videreføres på tilsvarende måte som tidligere år. Kr. 100 00 kroner 

overføres fra avsatte rammer tidligere år, slik at totalt disponibelt gjennom ordningen i 2017 er kr. 

500 000. 
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Innovativ arenaproduksjon (Reiseliv og opplevelser - 150 000 kr.) 

Det er behov for å løfte publikumsinteressen for regionens arrangementer. Dette både for å skape 

bedre økonomi i arrangementene og for å sikre gode TV-bilder. Det er tidligere avsatt kr. 150 000 til 

arbeidet som ikke er benyttet. Disse legges inn i potten sammen med ytterligere kr. 150 000, men 

arbeidet vinkles på en ny måte. I samarbeid med Visit Lillehammer og nøkkelarrangører skal det 

utlyses en konkurranse, der formålet er å komme opp med innovative ideer til tekniske løsninger 

som kan engasjere publikum i arenaene. De avsatte midlene skal nyttes til å understøtte det 

konkrete utviklingsarbeidet. Det endelige produktet skal vederlagsfritt kunne nyttes i regionens 

arrangementer, men utvikler skal kunne selge dette til arrangører utenfor regionen.  

Arrangementsstrategi (Reiseliv og opplevelser – 200 000 kr.) 

Lillehammer-regionen har per i dag ingen arrangementsstrategi som peker ut hva regionen ønsker å 

oppnå med arrangementene i regionen. Det må utarbeides et mandat for det videre arbeidet, men 

man ser for seg at en strategi blant annet bør gi svar på spørsmål som: 

 Hvilke typer arrangementer er prioritert for regionen å ha i fremtiden, både eksisterende og 

potensielle nye? 

 Hvordan skal regionen jobbe med akkvisisjon av arrangementer, herunder rollefordeling 

mellom ulike aktører? 

 Hvordan skal regionen bruke arrangementer for å tiltrekke seg flere turister, beboere og 

næringsliv? 

 Hvordan kan arrangementene brukes som virkemiddel for å løse samfunnsutfordringer som 

eksempelvis ensomhet, skolefrafall og integrering? 

Julesesongen (Reiseliv og opplevelser – 200 000 kr.) 

Julesesongen er et prioritert Snowball-prosjekt. Julesesongen er viktig for regionens reiselivsnæring, 

men samtidig er det et uutnyttet potensial knyttet til å konseptualisere jula i større grad enn i dag. 

Regionen har mange unike egenskaper i jula som i for liten grad brukes i aktivt salgsarbeid i dag. 

Prosjektet handler om konseptutvikling, branding og implementering. 

Akkvisisjon av arealkrevende virksomhet (Bioøkonomi – 250 000 kr.) 

Tiltaket handler om å profesjonalisere vårt arbeid mot store industriaktører ytterligere. Det krever 

stor grad av bransjekunnskap for å forstå og ha de riktige kontaktene inn i næringsmiljøene. På kort 

sikt er det derfor nødvendig å leie inn noe ekstern spesialistkompetanse som kan bidra med denne 

bransjekunnskapen, både for å drive aktiv akkvisisjon av bedrifter, men også for å overføre 

kompetanse til Lillehammer-regionen Vekst 

Lillehammer/Gjøvik sentrum for informasjonssikkerhet (IKT – 250 000 kr.) 

Det rigges for tiden et prosjekt i samarbeid med Gjøvikregionen og Oppland Fylkeskommune som 

skal posisjonere Lillehammer/Gjøvik som nasjonalt sentrum for informasjonssikkerhet. Dette basert 

på de sterke miljøene med Cyberforsvaret på Jørstadmoen og CCIS/NTNU på Gjøvik. Målsetningen 

med prosjektet vil være å tiltrekke seg nye IKT-bedrifter til regioner. 

Filmproduksjonsguide innen utvalgte nisjer (Kreative og kulturbaserte næringer – 200 000 kr.) 

En web-basert filmproduksjonsguide skal synliggjøre en regions attraksjonskraft for filminnspillinger. 

Det kan gjelde unike innspillingssteder, kompetanse tilgjengelig i region, finansieringsmuligheter og 

kontaktpersoner. En nødvendig avklaring før dette tiltaket settes i gang er hvem som skal stå som 
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eier av guiden når den er produsert, og slikt sett ha ansvaret for at guiden vedlikeholdes og brukes 

aktivt mot potensielle produsenter. 

Utvikling av konkrete film-/TV-konsepter for barn og unge (Kreative og kulturbaserte næringer – 

100 000 kr.) 

Når det gjelder produksjon av film og TV for barn og unge har Lillehammer-regionen et av landets 

sterkeste miljøer. Denne posisjonen er det viktig å videreutvikle gjennom å støtte opp under nye 

film- og TV-konsepter med en tydelig regional forankring i flest mulig ledd av produksjonen. En slik 

strategi vil bidra til at en større del av verdiskapingen legges igjen regionalt, samtidig som det bidrar 

til en ytterligere kompetanseheving i filmmiljøet, noe som også vil gjøre miljøet enda mer attraktivt 

som samarbeidspartnere i ulike co-produksjoner.  

Regional gründerstudie/mulighetsrapport (Gründer- og vekstservice – 150 000 kr.) 

Lillehammer-regionen har mange gründere, og vi opplever en større og større interesse for å starte 

med noe nytt. Eksempelvis ser vi at ved å løfte fram håndverksmat, så kommer det fram mange med 

lyst og ambisjoner om å starte nye virksomhet. Samtidig ser vi at gründerne i regionen er svært 

annerledes enn i de større byene, og eksisterende nasjonale gründerstudier er derfor ikke 

nødvendigvis så relevante. For å kunne tilpasse gründersatsingen enda bedre til behovene til de 

regionale gründerne, skal det gjennomføres en regional gründerstudie. En slik studie vil også brukes 

aktivt i arbeid med å fremme Lillehammer-regionen som en attraktiv gründerregion. 

Webside(r) (Profilering av regionen – 150 000 kr.) 

Lillehammer-regionens webside ble oppdatert i 2013. Da ble det gjort en god jobb, men utviklingen 

på området skjer raskt og websiden fungerer ikke optimalt slik folk flest bruker internettet i dag. Det 

er derfor nødvendig å gjøre en del grunnleggende endringer med websiden, for å gjøre den mer 

søkemotoroptimal, mer sammenhengende i sin struktur og enklere å bruke.  

Samtidig skal vi ha tydelige landingssider for de fleste av satsingsområdene i næringsplan for å 

understøtte posisjoneringsmålene som er satt for de ulike områdene. Kommunikasjon gjennom 

websiden vil være viktig for å nå disse posisjoneringsmålene. 

Sosiale medier (Profilering av regionen – 125 000 kr.) 

Godt innhold og målrettede annonser i sosiale medier er nødvendig for å skape tilflyttingslyst, 

etableringslyst og stolthet. Regionen samarbeider med det fylkeskommunale prosjektet 

finnehjem.no for å få mest mulig effekt ut av de kronene som legges i innholdet til sosiale medier. 

Lillehammer winter outdoor sport and leisure week (Idrettsbasert næringsliv – 100 000 kr.) 

Overskriften er å anse som en arbeidstittel. Tiltaket handler om å posisjonere regionen nasjonalt på 

et område der vi allerede oppfattes som sterke, men der vi mener at vi kan ta en enda tydeligere 

posisjon som nasjonalt sentrum. Det er ingen regioner som har den samme kraftsamlingen av 

sportsutstyrsprodusenter, arrangementsmiljøer, forskerkompetanse på idrett, kompetanse om 

helsemedisin/folkehelse og opplevelsestilbydere. Vi har derfor et unikt utgangspunkt for å ta en 

nasjonal posisjon, og dette skal gjøres gjennom å skape en nasjonal møteplass som relevante aktører 

ikke tør la være å delta på. 
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Påvirkning viktige samferdselsspørsmål (Ytre rammebetingelser – 100 000 kr.) 

Regionen står midt oppe i diskusjoner om helt sentrale samferdselsspørsmål knyttet til Intercity og 

E6. I prosessene som pågår er det vesentlig å bruke ressurser på myndighetspåvirkning, noe som vil 

gjøres i form av en kombinasjon av intern og eksterne ressurser. 

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. 
 

Det forventes at behovet for midler vil ligge på om lag samme nivå siste år og det avsette derfor kr. 

200 000 til dette også i 2017. 
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Tabell: Oppsummering av prioritering av partnerskapsmidler I 2017 

Satsingsområde  Tiltak/prosjekt 

Tidligere 
vedtatt 
for 2017 

Nye tilsagn 
2017 

LANDBRUK     

 Økt bruk av tre 50 000  

IDRETT     

  Forebygging spiseforstyrrelser 200 000  

  Kompetansebygging, testing 100 000  

 Fra barn til ungdom 100 000  

REGIONAL NÆRINGSPLAN - 
HANDLINGSDEL   

  

RNP - Ytre rammebetingelser     100 000 

RNP - Gründer og vekstservice    280 000 

RNP - Næringsarealer                      175 000 

RNP - Regionprofilering                       405 000 

  Regionmarkedsfører 500 000  

RNP – Kreative næringer med fokus på 
film/TV                      

 325 000 

RNP – Reiseliv/opplevelser   1 000 000 

 Snowball, basisfinansiering 100 000  

RNP – Idrettsbasert næringsliv     

RNP - IKT   325 000 

RNP - Bioøkonomi     340 000 

RNP - Varehandel                             0 

ANNET    

  ByR fase 2 50 000  

 
Drift inkl kontorhold  200 000 

SUM DISPONERT   1 100 000 3 275  000 

 


