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Forord

2019 har vært et begivenhetsrikt år for Gjøvikregionen og Gjøvikregionen Utvikling.
Vi har tilpasset oss ny kommunelov og vi har organisert oss i tråd med nye krav. Dette
innebærer etablering av Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd med eget styre
og et representantskap med 4 politiske representanter fra hver av kommunene.
Videreføring av partnerskapsavtale innebærer blant annet at Innlandet
fylkeskommune representeres med 2 representanter i råd og styre. I tillegg er det
vedtatt en egen samarbeidsavtale som regulerer ansvar og forpliktelser i det regionale
samarbeidet.
Etablering og åpning av Bright House har tatt mye tid og krefter, men dette har vært
en positiv og lystbetont prosess. Bright House har hatt en rekke arrangement og
stadig flere leietakere rykker inn. Dere er jobbet mye med å skape kultur i huset- og
mellom leietakerne i huset, samt å bidra til å økt samhandling med aktører og
institusjoner utenfor huset.
Gjøvikregionen har og har hatt stort søkelys på å legge til rette for
arbeidsplassutvikling, i form av prosjekt og prosesser mellom offentlige og private
aktører og institusjoner. Statistikk viser god vekst i antall nye arbeidsplasser og i
Gjøvik har det aldri vært så mange sysselsatte som i 2019.
Samarbeidet med NTNU har økt både i antall møtepunkter og samarbeidsprosjekt.
Bright House er blitt en del av Campus og studentene ved NTNU har oppdaget
mulighetene som ligger i samhandling av brukerne i huset og med Gjøvikregionen
Utvikling spesielt. Arrangementer som Bright Days, Næringslivsdager og Boost IT er
etablert som viktige møtepunkt mellom studenter og næringslivet.
Den regionale samhandlingen har hatt en god utvikling og kommunene ser ut til å
finne sammen til stadig flere samarbeidsprosjekt og prosesser, her kan nevnes
spesielt samarbeid om å skape et best mulig sykehustilbud og bedre veg og bane
mellom regionen og hovedstaden.
Anne Hagenborg
regionleder
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BRIGHT HOUSE
Formålet med Bright House er å skape et miljø og en kultur for innovasjon og utvikling i Gjøvikregionen.
Mål
•
•

Å skape nye arbeidsplasser gjennom nye oppstartsbedrifter
Å videreutvikle eksisterende næringsliv, slik at de forblir konkurransedyktige og voksende

Hovedaktiviteter
•
•
•
•
•

Skape et hus fylt av aktivitet og liv, hvor skaperglede og utvikling står i sentrum
Skape et fysisk sted hvor enkeltpersoner eller bedrifter med nye ideer kan komme for å få hjelp til
realisering
Bidra til mer effektiv kommersialisering av FoU
Øke samhandlingen mellom NTNU, næringslivet, det offentlige og virkemiddelapparatet
Etablere et sømløst innovasjonssystem som inkluderer de mest sentrale innovasjon- og
utviklingsaktørene

Organisering
Prosjekteiere er Gjøvikregionen Utvikling (80%) og Mustad Næringspark (20%), og har sammen hatt
ansvar for etablering av Bright House. Prosjektansvarlig er regionsjefen sammen med en prosjektleder og
prosjektmedarbeider, som har ansvar for prosjektets gjennomføring.
Finansiering og ressursbruk
Mustad Næringsbark bidrar økonomisk med 20% finansiering av prosjektleder og prosjektmedarbeider.
For 2019 tilsvarte dette 200 000 kroner. Vurdering av måloppnåelse er knyttet til mål i prosjektet.
Arbeidet med Bright House fase 1 har gått i henhold til plan, og vi er på god vei til å etablere Bright
House som både møteplass og arena for innovasjon og entreprenørskap i Gjøvikregionen.
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Gjennom året har Gjøvikregionen Utvikling
•

•

•

•

•
•

Utviklet visuelle identitet for Bright House, etablert hjemmesider med tilhørende bookingsystem
og sosiale kanaler for kommunikasjon, samt produksjon av videofilm. Dette har bidratt til god
synlighet på nett og sosiale kanaler
Stått for den innholdsmessige daglige driften av Bright House, gjennom koordinering og
kommunikasjon med interne og eksterne aktører, omvisninger, samt daglig forefallendt arbeid
m.m.
Gjennomført og tilrettelagt for 55 små og store arrangementer i Bright House, med over 2900
deltakere totalt. I oktober arrangerte Gjøvikregionen Utvikling sammen med Gjøvik kommune,
linjeforeningene ved NTNU og Fagskolen Næringslivsdagen 2019, med 40 lokale bedrifter og over
400 besøkende studenter. Dette bidro til å øke studentenes bevissthet rundt hvilke muligheter
som finnes i lokalt næringsliv i vår region.
Fått et tettere samarbeid med NTNU generelt, og NTNU institutt for design spesielt. Eksempelvis
har Gjøvikregionen Utvikling sammen med Vitensenteret og NTNU institutt for design
samarbeidet om søknad og fått tildelt 500 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DnB for åpning og
tilgjengeliggjøring av NTNUs Designverksted (maker Space), som åpner i nye lokaler i tilknytning
Bright House juni 2020.
Etablert tettere samarbeid og kontakt med sentrale innovasjon- og utviklingsaktører i regionen,
som Total Innovation, Innovasjon Norge, Helse Inn, NTNUs TTO m.fl.
Gjennomført flere omvisninger av og rekruttering til coworking-området. Bright Works fylles
gradvis opp med leietakere. Det har vært godt med interesse, og flere spennende aktører er i
prosess med å etablere seg i Bright House. Det er fortsatt god kapasitet, og utleie til nye aktører
vil fortsette også i 2020.

Anbefalinger for videreføring av prosjektet
Det anbefales å videreføre prosjektet til fase 2. Andelen interne personellressurser reduseres tilsvarende
en stilling. Gjøvikregionen Utvikling fortsetter som ansvarlige av den innholdsmessige driften, og bidrar
inn i det strategiske arbeidet med Bright House (fase 2, driftsår 1).
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INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD FOR
GJØVIKREGIONEN
Regionrådet og Gjøvikregionen utvikling gjennomførte i 2019 en omfattende, men effektiv
organiseringsprosess. Den er tilpasset den regionale organiseringen til ny kommunelov, ved etableringen
av Gjøvikregionen interkommunale politiske råd. Prosessen innebar tett involvering av kommunene, i
form av orienteringer og drøftinger i alle kommuners formannskap og kommunestyrer, samt høring og
endelig vedtak av Samarbeidsavtale og Delegeringsreglement i alle kommunestyrer.
Kommunene i regionen er medlemmer i samarbeidsalliansen Osloregionen. Gjøvikregionen Utvikling
representerer kommunene i Osloregionens administrative samordningsorgan og i faggruppa Areal,
transport og kommunikasjon (ATK). Leder i Regionrådet (nå Interkommunalt politisk råd) har
representert regionen og kommunene i Osloregionens øverste organ, Samarbeidsrådet, og i styret.
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BIOØKONOMISTRATEGI FOR
GJØVIKREGIONEN
Mål for prosjektet
Det skal vedtas en bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen 1. halvår 2019.
Hovedaktiviteter er at det skal gjennomføres en analyse, forankring hos samarbeidspartnere, herunder
kommunene. I tillegg skal det etableres en arbeidsgruppe med en rekke ulike deltakere og prosess i
denne. Orienteringer vil foregå i ulike fora. Drøftinger og orienteringer i Regionråd.
Organisering
Regionrådet var prosjektleder, regionsjefen prosjektansvarlig og egen prosjektleder gjennomførte
prosessen og førte strategien i pennen. Arbeidsgruppe med ulike bidragsytere og berørte aktører ble
etablert.
Finansiering – ressursbruk
Finansiert innenfor Gjøvikregionen Utviklings ansvar, Bioøkonomi.
Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet
Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen 2019-2023, forankret i Innlandets bioøkonomistrategi, ble vedtatt
av Regionrådet i Gjøvikregionen den 5. april 2019, i tråd med målsettingen.
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TRE-NETTVERK I GJØVIKREGIONEN
Mål for prosjektet
Etablering av et kompetansenettverk for små og mellomstore bedrifter (SMB) innen trebearbeidende
industri. Gjøvikregionens Bioøkonomistrategi tiltak T7, «Forprosjekt Kompetansenettverk for SMB
innenfor treforedling». Delmålene handlet om å koble SMB innenfor treforedling til Norwegian Wood
Cluster (NWC), eller samle små- og mellomstore bedrifter (SMB), med tilliggende aktører, i et
kompetansenettverk som kan knytte seg til NWC. Kraftsenteret skal ligge i Gjøvikregionen.
Prosjektet skal gjøre NWC, de store bedriftenes erfaringer tilgjengelige for regionens SMB innen
innovasjon, vekst og økt bærekraftig verdiskaping, samt å gi SMBene tilgang til kompetansemiljøer som
Sintef Raufoss Manufacturing (SRM) og Katapult (testsenter m.m.).
Hovedaktiviteter
Landsbyen Næringshage AS (LNH) fikk etter søknad, et tilskudd på kr. 150 000,- i 2018, for å undersøke
grunnlaget/behovet for et kompetansenettverk i trenæringen i regionen/Innlandet.
Bedrifter i bransjen ble kartlagt, og tilsendt et spørreskjema. Bedrifter var i kategorien som foredler
tømmer til materialer. Sagbruk, høvlerier og trekjemisk industri, samt videreforedlingsbedrifter som
produserer sluttprodukter eller delprodukter av tre. Møbelprodusenter, takstolprodusenter, byggefirma
o.l. Fra 127 bedrifter satt man igjen med 39 bedrifter som det ble innhentet informasjon fra. Resultatene
fra spørreundersøkelsen viser at mange av bedriftene har planer om utviklingsprosjekter, og at alle (med
unntak av en) ønsker å samarbeide i et nettverk.
Møter ble avviklet, bl.a. med Norwegian Wood Cluster (NWC). I løpet av prosjektperioden har NWC søkt
om Arenastatus, men ikke fått tilslag. Daglig leder av NWC har sluttet, og klyngen er under
reorganisering. Regionstyret behandlet sluttrapporten fra Trenettverksprosjektet i sitt møte den
24.1.2020. der ble det vedtatt en oppfølging av interessen for et nettverkssamarbeid. Det vises til
Regionstyrets vedtak.
Finansiering – ressursbruk
Partnerskapsmidler: Kr. 150.000,-.
Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet
Oppdraget utført i tråd med målsettingen. Det er interesse i bedriftene for deltakelse i et
kompetansenettverk, og dette følges opp, om nødvendig med et nytt prosjekt. Koblingen til Norwegian
Wood Cluster (NWC) er ikke avklart, men følges opp.
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MASSIVTREPRODUKSJON I
GJØVIKREGIONEN
Målsetting
Undersøke grunnlaget og muligheten for en massivtreproduksjon i Gjøvikregionen.
Planforankring: Gjøvikregionens bioøkonomistrategi, tiltak T5. Basis var et grunnlagsnotat fra Landsbyen
Næringshage AS, der markedet for en ny massivtreproduksjon i regionen ble vurdert.
Hovedaktiviteter
Utviklingsleder Jarle Snekkestad, leder av Landsbyen Næringshage Arne Erik Fønhus og næringssjef Kai
Glæserud har i perioden mai-september (desember) 2019 undersøkt potensialet og interessen for en
massivtreproduksjon i Gjøvikregionen. Intervjuer av arkitekter, entreprenører, produsenter, klynger,
kompetansemiljøer og virkemiddelaktører er gjennomført. I tillegg er det forsøkt å avklare om det er
aktuelle aktører i Gjøvikregionen, eller utenfra, som ser det som interessant å kunne etablere en
massivtreproduksjon i regionen. Utgangspunktet var et marked som vil øke voldsomt i årene som
kommer, fra dagens nivå på 80-90 000 m3, til opp mot 170 000 m3.
Det har vært gjennomført samtaler med Innovasjon Norge, Kontur Arkitekter, Hunton Fiber AS, firmaet
Tre AS, NTNU, Norwegian Wood Cluster, Landheim-gruppen, Moelven, Berg/Wien, Land Sag, Veidekke
og Splitkon.
I Sverige bygger både Stora-Enso og Södra ut store massive trefabrikker. Potensialet for en eller to
fabrikker er likevel til stede i Norge, mener flere. Splitkons sin nye fabrikk i Norge, har en kapasitet på 60
000 til 90 000 m3 massivtre i året. Utfordringene er knyttet til markedsutviklingen, pris og konkurransen
om de store prosjektene. Østerrikerne er svært konkurransedyktige, og har gode norske partnere. Nye
massivtrefabrikker i Sverige medfører reduserte transportkostnader, og vil ta en del av det norske
markedet. Det er kartlagt et potensiale, bl.a. for økt produksjon av standardelementer. De store
entreprenørene drar utviklingen, som Veidekke. Utbyggere likeså, som OBOS og IKEA.
Etablering av ny fabrikk i Gjøvikregionen vil kreve at man tenker hele verdikjeden, og kritisk vurderer
marginene. Fabrikken må sikre leveranser fra nærliggende sagbruk, og det bør være med aktører fra
utsiden (en utenlandsk eier, eller investor). Det må hentes inn sterk prosjektlederkompetanse (som har
bygget opp fabrikk tidligere), gjerne i form av en partner (mindretallseier). Uten å nevne navn, har et par
aktører i regionen drøftet en mulig massivtreproduksjon.
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Finansiering – ressursbruk
Finansiert innenfor Gjøvikregionen Utviklings ansvar, Bioøkonomi.
Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet. Potensialet for en massivtrefabrikk i
Gjøvikregionen er vurdert. Pt. er det ikke aktører i, eller utenfor regionen som har slike planer i sin
strategi. En eventuell videre oppfølging fra Gjøvikregionens side, må komme som en bestilling fra
Interkommunalt politisk råd.
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INVEST IN INNLANET - FORPROSJEKT
Målsetting
Forprosjektet skal legge grunnlaget for en etablering av Invest in Innlandet fra den 1. november 2019,
med den nødvendige forankring, forretningsplan, finansiering og avtaler.
Forprosjektet er forankret i Innlandets og Gjøvikregionens bioøkonomistrategi.
Hovedaktiviteter er utredninger, studiebesøk, styringsgruppemøter og deltakelse i Invest in Norways
samlinger. Beskrivelse av hvilken funksjon Invest in Innlandet skal ha.
Organisering
Invest in Innlandet er et forprosjekt initiert av Gjøvikregionen, med Oppland og Hedmark
fylkeskommuner som eiere. Innlandet fylkeskommune er den naturlige eieren av denne Invest-satsingen,
med Innovasjon Norge Innlandet blir operatør for Invest in Innlandet.
Styringsgruppa i forprosjektet har vært:
• Teamleder Trond Carlson, Oppland fylkeskommune (leder)
• Assisterende fylkessjef Espen Køhn, Hedmark fylkeskommune (nestleder)
• Direktør Finn Kr. Aamodt, Invest in Norway
• Klyngerådgiver Anne Cathrine Morseth, Innovasjon Norge Innlandet
• Rådmann Arne Skogsbakken, Søndre Land kommune (utpekt av KS-rådmannsutvalg)
• Næringssjef Tor Rullestad, Ringsaker kommune (utpekt av KS-rådmannsutvalg)
• Regionsjef Tore Jan Killi, Gjøvikregionen
• Utviklingssjef Lars Gillund, Klosser SA/Kongsvingerregionen.
Styringsgruppa har hatt tre møter, i tillegg til en studietur. Prosjektleder for forprosjektet har vært
utviklingsleder i Gjøvikregionen Utvikling, Jarle Snekkestad.
Finansiering – ressursbruk
Fylkeskommunalt tilskudd på kr. 130.000, -, samt egeninnsats fra Gjøvikregionen utvikling i lønn
prosjektleder, kr. 138.000, -.
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Resultat
Sluttrapport datert 1. november 2019 ble oversendt Oppland fylkeskommune. Anbefalinger foreligger i
tråd med målsettingene. Invest in Innlandet anbefales etablert med base i Gjøvikregionens
innovasjonshus, Bright House i Mustad Næringspark, og i Kongsvingerregionen, samlokalisert med
Klosser AS.
•
•
•

Invest in Innlandet forslås å være et hovedprosjekt i perioden 2020-2026, finansiert hovedsakelig
fra fylkeskommunen, men også med bidrag fra regionene.
Det er utarbeidet en forretningsplan for Invest in Innlandet, som også er en skisse til en
hovedprosjektplan, med mål og hovedaktiviteter, samt en prosjektstrategi.
Det anbefales at Innlandet fylkeskommunen i sitt oppdragsbrev til Innovasjon Norge, sikrer at
Invest in Innlandet får ressurser og prioritet fra 2020. Innlandet fylkeskommune har signalisert at
de følger opp gjennom sitt tildelingsbrev til Innovasjon Norge Innlandet.
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STOR–OSLO NORD
Målsetting
Langsiktig mål 2033:
Innbyggerne og næringslivet skal oppleve et effektivt og sikkert transportsystem mellom Oslo-NittedalHadeland-Gjøvik og Moelv, som bidrar til by- og stedsutvikling, næringsutvikling, økt trafikksikkerhet,
ivaretar miljøhensyn og korter ned reisetiden.
Gjøvikbanen: NTP 2022-2033
• Ny trase og dobbeltsporet bane på strekningen Oslo S – Roa.
• I en langsiktig strategi for en helhetlig transportløsning for Østlandet, forlenge Gjøvikbanen og
knytte den sammen med Dovrebanen.
Rv 4: NTP 2022-2033
• Ny fire-felts veg på strekningen Raufoss-Gjøvik-Mjøsbrua, med tunnel under Gjøvik.
• Ny vegløsning på Rv4 Nittedal-Oslo, inkl. tunnel under Rotnes.
• Tiltak på strekningen Rotnes - Roa som innebærer bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for
kollektivtrafikk og næringstransport.
Oppfølging av gjeldende NTP 2018-2029:
Vedtak om timestog på Gjøvikbanen, og økt antall avganger på innerstrekningen til/fra Oslo følges opp i
alle relevante prosesser og fora.
Følge opp pågående og vedtatte veiprosjekter, herunder Rv4 Fase II på Hadeland og utbygging på
strekningen Kjul – Rotnes.
Hovedaktiviteter
Styringsgruppemøter, arbeidsutvalgsmøter og utarbeidelse av regional utviklingsanalyse. Møter på
Stortinget, i departementet, vertskap for besøk fra Stortinget og regjeringen. Møter med NHO og Norsk
Industri. Møter med Statens vegvesen, fylkeskommunen, Nye Veier med flere. Avvikling av lunsjseminar
om Regional utviklingsanalyse og Rv4 og Gjøvikbanen i Polyteknisk forening. Utforming av bestilling og
anbudsprosess knyttet til Forsterket påvirkningsarbeid, finansiert av næringsliv og Stor-Oslo Nord. Se
ellers årsrapport for Stor-Oslo Nord for 2019-2022.
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Organisering
En styringsgruppe bestående av samarbeidsalliansens medlemmer; Gjøvik, Nittedal, Gran, Lunner, Østre
Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land, og tidligere Oppland og Akershus
fylkeskommuner. Stor-Oslo Nord har to hovedfunksjoner; A) Jernbaneforum for Gjøvikbanen og B)
Samarbeidsallianse for samordning av kommunikasjons- og påvirkningsarbeid med sikte på at Rv4 og
Gjøvikbanen blir prioritert inn i ny NTP 2022-2033.
Finansiering – ressursbruk
Stor-Oslo Nord hadde et forbruk på kr. 790.000, og et overskudd på kr. 15.000, - som ble avsatt til fond.
Resultatet var kr. 10.000, - lavere enn budsjettert. For ytterligere detaljer henvises det til årsrapport og
regnskap behandlet av styringsgruppa den 19.mars 2020. Kommunene og fylkeskommunen finansierer
driften med årlige innbetalinger, samt at det hentes bidrag fra fondet til Jernbaneforum Gjøvikbanen.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet
Stor-Oslo Nord har sikret en økt oppmerksomhet og høyere prioritering av Rv4 og til dels Gjøvikbanen.
Øvrige resultater kommer frem av årsrapporten for Stor-Oslo Nord for 2019.
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CROSS INDUSTRIES AND TECHNOLOGY
– ET INNOVASJONSVERKSTED PÅ
TVERS
Målsetting
CROSS skal være et innovativt verksted (SPRINT) for bedrifter som utforsker og kopler ideer, kunnskap og
innovasjoner på tvers av mat, tre, ikt, teknologi og industri, og som fører til noe.
CROSS skal bli et verktøy for en utvikling av en grønnere produksjon, en grønnere hverdag og et
grønnere samfunn. CROSS bygger på at det ligger store muligheter for innovasjon i skjæringspunktet
mellom BIOØKONOMI-IKT-INDUSTRI.
Hovedaktiviteter
Planlegging av 4 CROSS-verksteder i 2020. Konseptet er 4 timers workshop (Sprint) med faglig innledning,
bedrifter presenterer sine caser og problemstillinger, workshops i «på tvers-grupper» som jobber med
problemstillingene og til slutt et løp for oppfølging.
Organisering
Samarbeidspartnerne deltar i en styringsgruppe. Den består av Gjøvikregionen Utvikling, Innlandet
fylkeskommune, NTNU i Gjøvik, Total Innovation AS, Fagskolen i Innlandet, Mustad Næringspark AS,
Sintef Manufacturing AS, Nibio Apelsvoll, Raufoss Industripark AS og Eidsiva Vekst AS.
Prosjektledelsen har Gjøvikregionen Utvikling, med bistand fra Kapabl AS.
Finansiering – ressursbruk
Innlandet fylkeskommune ga i 2019 et tilskudd på kr. 400.000,- til ut-testing av fire verksteder i 2020.
Gjøvikregionen Utvikling bidrar med lønn til prosjektleder og prosjektmedarbeider, samt har avsatt kr.
400.000,- i tilskuddsmidler til oppfølging av ideer fra verkstedene.
Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet.
Prosjektet er under arbeid.
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NÆRINGSFORUM FOR
GJØVIKREGIONEN
Målsetting
Næringsforum har utformet et mandat, som sier følgende;
• bidra til å utvikle Bright House som arena
• synliggjøre næringsutviklingsarbeidet og resultater
• ivareta felles interesser i næringsarbeidet
• ivareta koordinering av fellesoppgaver
• bidra til erfaringsutveksling og læring
• bidra til å utvikle nye strategier og tiltak
• sikre at diskusjoner og saker blir formidlet til andre i kommunene
Organisering
Gjøvikregionen utvikling ivaretar sekretariatet for Næringsforum, og den regionale koordineringen av
oppgaver.
Hovedaktiviteter
Næringsforum har utarbeidet en handlingsplan. Hovedprioriteringene i Handlingsplanen er knyttet til;
• Bioøkonomi: Agro Toten, skog/tre, kompositter, CROSS Industries.
• Industri: Program for næringsarealer og infrastruktur.
• IKT Cyber: Cyber/IKT-satsningen ved NTNU, og miljøer i Bright House.
• Etablererveiledning: Gründersatsing med forenkling og tilpasset etablereropplæring.
• Kommunikasjon/Arena Bright House: Felles profileringsstrategi, synliggjøre Bright House,
profesjonalisere Næringslivsdagen og andre arrangement.
• Annet: Kommunale anskaffelser (bærekraftige, innovative og lokale).
Finansiering – ressursbruk
Innenfor Gjøvikregionen Utviklings rammer.
Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål
Næringsforum oppleves som nyttig, godt oppmøte og god fremdrift på felles prosjekter/saker.
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Regionalt rådmannsutvalg (RUG)
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REGIONALT RÅDMANNSUTVALG (RUG)
Målsetting
Sikre en at målsettingene for de interkommunale og regionale samarbeid oppnås.
Ivareta den overordna interkommunale koordineringen, mellom kommunene, mellom kommunene og
interkommunale prosjekter og selskaper og mellom kommunene og Gjøvikregionen utvikling.
Hovedaktiviteter
Viser seg til enhver tid i det gjeldende og operative interkommunale og regionale samarbeidet. Sakslisten
er omfattende.
Organisering
Gjøvikregionen utvikling ivaretar sekretariat, samt har avsatt en 20% stillingsressurs til
utredning/oppfølging av saker.
Finansiering – ressursbruk
Innenfor kommunenes og Gjøvikregionen Utviklings budsjettrammer.
Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål
Under løpende vurdering.
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VISUELL IDENTITET FOR BRIGHT
HOUSE
Mål for prosjektet
Utarbeide visuell identitet og profil for Bright House i samarbeid med M8.
Hovedaktiviteter
•
•
•
•
•
•
•

Ta frem visuell identitet for Bright House på bakgrunn av de historiske linjene i huset
Sikre tydelige budskap og kommunikasjon i ulike kanaler
Ta i bruk ny identitet på ulike digitale flater
Utvikle innhold basert på Bright Houses nye profil:
Nettsider: www.brighthouse.no (lansert september 2019)
Sosiale medier: https://www.facebook.com/BrightHouseMustad (lansert april 2019)
Film; Bright House og Bright Works (CoWorking)

Organisering
Gjøvikregionen Utvikling, M8, Mustad Næringspark.
Finansiering
Finansiering innen gitte rammer.
Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet
Bright Houses nettsider ble lansert i september 2019. Målet med nettsiden er å vise frem hvem som
sitter på huset, vise frem hva som skjer, stedet der interne og eksterne kan booke møterom, og ikke
minst være en salgskanal for kontorplassene i Bright Works. Nettsiden har i snitt 250-300 besøkende i
uken, og har hatt totalt 3100 unike besøk siden lansering i september. Nettsiden vil i fremtiden
kontinuerlig holdes ved like og utvikles.
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INTERNATIONAL NETWORK OF
NORWAY - INNLANDET
Mål for prosjektet
•
•
•
•
•

•
•
•

Å mobilisere talenter blant høyt utdannede med flerkulturell bakgrunn.
Bidra til å øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfold i arbeidslivet.
Drifte et velkomst- og vertskapssenter for kompetansearbeidskraft fra utlandet. Et
innflytterkontor.
Arbeidsgivere spares for tid og ressurser når de rekrutterer internasjonal
kompetansearbeidskraft.
Bidra til at regionen blir en attraktiv og internasjonal region.
Dette skal gjøres gjennom:
Legge forholdene til rette for tilflyttere og deres familier.
Bidra til at tilflytter er operativ fra første dag.
Integrering istedenfor isolering gjennom faglig og sosial arrangement og lett tilgang til nyttig
informasjonen.

Organisering
Prosjektansvarlig (PA) er Tore Jan Killi, Regionsjef. PA jobber for Gjøvikregionen Utvikling (GR-u) som
er prosjekteier (PE). Prosjektleder (PL) er Brooke Schjellerud, som jobber for GR-u.
Gjennomføring
•
•
•
•
•

INN Events
Welcome Meetings - ny for kun NTNU i 2019
Sosiale media og informasjonskanaler
Innsalg – nye kunder
Administrativt arbeid
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Tids- og ressursplaner
Prosjektleder i 50%.

Økonomi
Kostnader
Beløp
Finansiering
Lønn og sosiale utgifter
359 600 Inntjening INN-kontoret
Drift av kontoret/ Nasjonale møter
45 000 Offentlige midler
INN/ arrangement
(partnerskapspenger)
Sum
404 600

Beløp
190 670
213 930
404 600

Vurdering av måloppnåelse
INN nettverket har mer enn 200 personer i systemet. Dette er en økning med 50 personer fra 2018. Uten
økt ressursbruk og tid til markedsføring og salg er dette meget bra oppnåelse. Kontinuerlig og bra
arrangement er mye av suksessfaktoren til dette resultatet.
Anbefalinger for fremdrift
Prioriteringer fremover vil sette søkelys på å interagere INN-senter i Bright House og videre arbeidet med
internasjonalisering i regionen. Vi skal ikke bruke mer ressurser eller penger på innsalg eller
markedsføring, men heller bruke tid til å bygge på og styrke det struktur som er på plass.
Gjennom dette arbeidet ønsker vi å stadfeste Gjøvikregionen som den regionen som jobber mest og best
med rekrutering, intrigering og inkludering av internasjonal arbeidskraft som innlandets bedrifter trenger
nå og for fremtiden.
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Næringslivsdagen 2019
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NÆRINGSLIVSDAGEN 2019
Mål for prosjektet
Næringslivsdagen 2019 ble arrangert 9. oktober, utgangspunktet for arrangementet var et uttalt ønske
og behov fra både studenter og lokalt næringsliv om en felles møteplass. Lokalt næringsliv har opplevd at
det er vanskelig å komme i kontakt med studenter. I tillegg synes de det er vanskelig å vite hvem i NTNUsystemet de skal henvende seg til når de ønsker benytte studenter til ulike prosjektoppgaver. Ved å
skape en lavterskelarena hvor studentene, uavhengig av studieretning, og lokalt næringsliv får mulighet
til å møte hverandre, håper vi på å koble disse aktørene sammen.
Hovedaktiviteter
Planlegging, koordinering, gjennomføring og evaluering av arrangement.
Organisering
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katrine Hveem Gjørvad – Gjøvik Kommune
Mari Kristine Knudsen – Gjøvikregionen Utvikling
Lotte Kildeborg – Gjøvikregionen Utvikling
Job Bahner – Linjeforeningen Login
Jonas Røgeberg – Fagskolen Innlandet
Philip Hodne – Darling Linjeforening
Martin Nygård – Fresk Linjeforening
Sigurd Ringen – Linjeforeningen Inga
Stian Tufte Simonsen – Linjeforeningen RIK
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Organisering
For å lykkes med et arrangement rettet mot studenter var det viktig å involvere studentene selv. Vi tok
kontakt med lederne for linjeforeningene ved NTNU og tillitsvalgt på Fagskolen i Innlandet, og spurte om
dette konseptet var noe de ville være med på. Studentene tok utfordringen på strak arm.
Markedsføring
Studentene fikk i all hovedsak ansvar for markedsføring mot og rekruttering av studenter til
arrangementsdagen, i tillegg til at de var vertskap for bedriftene under selve arrangementet.
Fremdrift
Næringslivsdagen arrangeres igjen høsten 2020, planleggingen starter vinteren 2020.
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KOMMUNIKASJONSFORUM FOR
GJØVIKREGIONEN
Mål for prosjektet
•
•
•
•
•

Skape en møteplass og en delingskultur blant kommunikasjonsrepresentantene i
Gjøvikregionen
Samle kompetansen og koordinere behovene i regionen
Synliggjøre regionen og mulighetene som finnes her
Dele kunnskap og erfaringer
Utnytte hverandres nettverk til å nå bredt ut i regionen

Hovedaktiviteter
Løpende dialog, sparring og erfaringsutveksling, fysiske møter annenhver mnd.
Organisering
Kommunikasjonsforum består av kommunikasjonsansvarlig i Gjøvikregionen Utvikling og representanter
fra de fem kommunene i regionen som jobber med kommunikasjon/digitale
medier/informasjon/webutvikling osv.
Måloppnåelse
Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet. Kommunikasjonsforum oppleves nyttig og
lærerikt
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Entreprenørskap og 1. linje tjeneste i Gjøvikregionen
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ENTREPRENØRSKAP OG 1. LINJE
TJENESTE I GJØVIKREGIONEN
Mål for prosjektet
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidra til flere nye virksomheter og vekst i eksisterende bedrifter.
Tilby bedre kundeservice og oppfølging av gründere og start-ups i region; «en dør inn».
Bidra til økt arbeidsplasser og næringsattraktivitet i region.
Legge til rette for møteplasser mellom næringsliv, studenter og gründere i regionen.
Øke koordinering og samkjøringsarbeidet med entreprenørskap i regionen mellom
virkemiddelapparatet og innovasjons-miljøene.
Gi god, rask og kompetente rådgivning til en bedre oppstart for de som ønsker å start egen
virksomhet.
Gjennomføre arrangement, møteplasser og nettverkssamling for entreprenørskap.
Legge til rette for møter mellom aktørene i virkemiddelapparatet og innovasjons-miljøene.

Organisering
Gjøvikregionen Utvikling ved Brooke Schjellerud har hovedansvar for gjennomføring og oppfølging av
gründersamtalene, næringsfaglig vurderinger, koordineringsrolle i arbeidsutvalg og med eksterne aktører
på regionalt og lokalt nivå. Eksempelvis med Landsbyen Næringshage, Total Innovation, DNB, NTNU,
START NTNU, Innovasjon Norge, OFK og med Hamarregionen Utvikling og Lillehammer Vekst. I tillegg til
Arbeidsutvalg med representanter for Gjøvikregionen Utvikling og næringspådrivere fra alle kommunene
i regionen.
Gjennomføring
•

•

Arrangement og møteplasser: Vi skaper, sammen med det innovasjonsmiljøet i regionen, og
legge til rette for møteplasser mellom næringsliv, studenter og gründere i regionen gjennom
arrangementer som bl.l. Bright Bar, Bright Days, DNB Nxt, Arena Innlandet, Ute kontor Dag
(Innovasjon Norge), regionalt og fylkesmessa for ungdomsbedrifter og nettverkssamling for
nærings apparatet.
Gründersamtaler: Tilby et bra tilbud for gründere/start-ups og befolkning med gode ideer som
ønsker å starte opp i Gjøvik Kommune og Vestre Toten Kommune. Gir de god, rask og
kompetente rådgivning til en bedre oppstart. Gjennom året har vi hatt samtaler med over 25
personer i 2019.
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•

Møter/koordinering: Koordinator og motor for 1. linje tjeneste i regionen. Sikre samkjøring,
kompetanse og erfarings delings mellom alle kommunene. Næringsforum/NAV/næringspådrivere
i alle kommunene. Bedre kundeservice og oppfølging av gründere og start-ups i region. «en dør
inn» Flere nye virksomheter, vekst i eksisterende bedrifter. Økt arbeidsplasser og
næringsattraktivitet.

Tids- og ressursplaner
Følgende interne personellressurser ble engasjert i arbeidet: 50%
Økonomi
1.linje tjenesten er finansiert av Gjøvik Kommune og Vestre Toten Kommune (50/50).
Totalbeløp: 500.000 kr.
Vurdering av måloppnåelse
Gjennom året har arbeidet og etableringen av Bright House bidratt til flere møteplasser for gründere,
start-ups og næringsliv gjennom Bright Bar og andre arrangementer. Disse arrangementene har skapt
interesse og inspirasjon til nye arbeidsplasser, entreprenørskap og kompetanse deling. Gjøvikregionen
Utvikling fortsetter å markere seg som den hoved koordineringsaktør for entreprenørskap og innovasjon
i Gjøvikregion og er stadig vekk kontaktet i forbindelse med dette arbeidet.
Innovasjonsmiljøet og næringsutviklere i alle kommuner samarbeider bra, og vi jobber stadig vekk med
at alle i nærings apparatet har en bra forståelse av hvordan de forskjellige aktører jobber.
Anbefalinger for fremdrift
Anbefaling for fremdrift vil være koblet til arbeidet og utvikling av Bright House. Bright House jobber for
å skape et sømløst innovasjonssystem som inkluderer de mest sentrale innovasjon- og utviklingsaktørene
«en dør inn». (Se årsrapport om Bright House.)
Den anbefales å jobbe videre og bedre med å koordinere og koble innovasjonsmiljøene gjennom felles
arrangement og møter. Å bygge på en tydelig vei fra ide til bedrift og videre til en voksende bedrift
gjennom å kartlegge støtteapparatet for innovasjon og start-ups i regionen.
I tillegg til dette må det jobbes kontinuerlig med inkludering, involvering, samarbeide og å bli bedre kjent
med innovasjonsmiljøet i Innlandet og nasjonalt.
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DIVERSE PROSJEKT
Gjøvikregionen Utvikling støtter og deltar i flere ulike prosjekter, enten med tilskudd, og/eller med aktiv
medvirkning i prosjektene.
KOM
Kompetanse, opplevelser og mat, er et regionale prosjekt med prosjektledelse i Østre Toten, som er
bevilget kr. 300 000 i tilskudd fra partnerskapsmidlene.
Agro Toten
Klyngesamarbeid for mat- og matforedlingsbedrifter med basis i Mat fra Toten. Agro Toten er i oppstart
av en ny fase, med prioritering av samarbeidsområder, og på lang sikt med et mål om en ARENA-status,
med støtte fra Innovasjon Norge.
CyberLand og Cyber Program
Innlandet fylkeskommune, Lillehammer kommune, Gjøvikregionen, NTNU og Cyberforsvaret partnere.
Gjennom partnerne i CyberLand skal næringsliv og kunnskapsmiljø gis tilgang til kompetanse og talenter,
samt at partnerne skal åpne for tilgang til europeiske og internasjonale miljø som er ledende innen
cyber- og teknologiutvikling. Videre skal det bidras til å gi relevante bedrifter tilgang til tjenester som
trengs for å lykkes i markedet.
Innlandets fylkeskommunen og Lillehammer og Gjøvikregionen deltar med hver kr 333.000,- pr år.
I løpet av to år har man realisert Cyber Range (NTNU) og satt i drift Kommune Csirt, samt etablert et
Cyberprogram rettet mot kommersialisering av forskning fra NTNU/TTO på kr 5,4 mill. Prosjektet
videreføres sammen med Innlandet fylkeskommune og de to nevnte regionene.
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Designverkstedet
Har som mål å etablere en teknologiarena hvor barn, unge, studenter og regionens befolkning får en
boltreplass hvor kreativitet, teknologi, innovasjon og samhandling kan utøves på ulike nivåer. Høsten
2019 gikk Gjøvikregionen Utvikling, Vitensenteret Innlandet og NTNU institutt for design sammen om
søknad til Sparebankstiftelsen DnB. Første arrangement er planlagt gjennomført i forbindelse med
Forskningsdagene i september 2020.
Gjøvikregionen Utvikling har prosjektlederansvar og står som søkerorganisasjon på vegne av de tre
partene.
Sparebankstiftelsen DnB innvilget støtte på 500 000 kr til innkjøp av utstyr til Designverkstedet.
Egeninnsats fra Gjøvikregionen Utvikling, Vitensenteret Innlandet og NTNU institutt for design for
gjennomføring av prosjektet.
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