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BAKGRUNN OG SAMMENHENGER

BAKGRUNN OG SAMMENHENGER
Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020 skal være et overordnet
styringsdokument for regionens planer, med et langsiktig og kortsiktig perspektiv som
består av;
En overordnet strategisk del, med analyse, visjon, overordnet mål og
satsingsområder.
Et handlingsprogram med en fireårig horisont, men med vekt på de første par
årene, da mange tiltak og prosjekter går ut over første budsjettår.
Strategisk plan er et resultat av en rekke større og mindre prosesser som i løpet av de
to siste årene har involvert kommuner, næringsliv, opplæringsinstitusjoner og
organisasjoner slik at den skal representere et felleseie for de involverte.
Planen er i stor grad næringsrettet og vektlegger tiltak og satsinger som kommunene
sammen og hver for seg skal prioritere med sikte på å legge til rette for næringsvekst
og arbeidsplassutvikling. Gjøvikregionens fremste mulighet ligger i å bygge på
regionens kraft og tradisjon innenfor den internasjonale orienteringen med bedrifter
som med stor suksess selger sine varer i verdensmarkedet. Nye bedrifter i regionen
kan også koble seg på de nettverkene og relasjonene som andre bedrifter er en del
av.
Gjøvikregionens næringsliv ligger langt over sammenlignbare regioner i Innlandet når
det gjelder bruk av FoU-midler, og svært mye av dette innovasjonsarbeidet er knyttet
til produksjon. Industrimiljøene i Gjøvikregionen har over tid investert i
utviklingsprosjekter for å ta i bruk digitale løsninger i vareproduksjonen, og er derfor
godt rustet til å konkurrere i et globalt marked.
Gjennom NTNU og NIBIO er kompetansemiljøene i Gjøvikregionen styrket. I tillegg til
universitets- og forskningsmiljøer har regionen en av landets største fagskoler, og i
Raufossmiljøet ligger SINTEF med en stor forskningsstab. På Kapp og på Dokka
utgjør næringshagene en utviklingsressurs som kan betjene næringslivet i hele
regionen.
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Mulighetene for samarbeid mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer må stimuleres og
utnyttes enda bedre. Samarbeid mellom forskning og næringsliv og mellom offentlige
og private aktører er sentralt for å få til «smart spesialisering», som handler om å
bygge regional næringsutvikling på regionens særlige forutsetninger og styrker.
For Gjøvikregionen vil det fortsatt være viktig å bidra til etablering av arenaer der det
offentlige legger til rette for at sentrale næringslivledere og kompetansemiljø møtes i
en formalisert setting.
For Gjøvikregionen vil det ligge mange muligheter innenfor «det grønne skiftet»; En
helhetlig innfallsvinkel til bruk og ny utnyttelse av biologiske ressurser, ibruktaking av
teknologi til mer miljøvennlige løsninger innen transport og produksjon. Dette gjelder
både innenfor matproduksjon, landbruk- og skogbruk og bruk av tre og annen
biomasse innenfor bl.a. avfallssektoren. Biostrategi for Innlandet, og regionens egen
strategi som er under utarbeidelse må legges til grunn.
Globalisering innebærer økt integrasjon av foretak og verdikjeder, samt flyt av kapital,
arbeidskraft, varer/tjenester, kunnskap og teknologi over landegrensene.
Gjøvikregionen vil ta en ledende rolle i Innlandet med tanke på å legge til rette for økt
forståelse for hvilke krav som stilles til internasjonal samhandling og integrering av
internasjonal kompetansearbeidskraft.
For å etterprøve i hvor stor grad målsettingene i planen er oppfylt er det vedtatt
resultatindikatorer innen hvert av satsingsområdene infrastruktur og virkemidler,
verdiskaping og kompetanse, attraktivitet og omdømme.
På neste side finner du et skjematisk oppsett som viser grad av måloppnåelse –
illustrert med tekst og fargevalg . Vi velger her å benytte to figurer som
Telemarksforskning benytter for å illustrere arbeidsplass- og befolkningsutvikling i
Gjøvikregionen i 2018.

4

BAKGRUNN OG SAMMENHENGER

Figuren viser en
meget god
arbeidsplassutvikling
i Gjøvikregionen i
2018.
Samlet sett blant de
beste av 85 regioner
(jo blåere farge, jo
bedre).
Bransjesammensetning
og befolkningsutvikling trekker ned.

Befolkningsveksten er
på beskjedne 58,
fødselsunderskudd og
lavere innvandring
trekker ned.
I årsrapporten går det
fram at det bygges alt
for få
boliger/leiligheter i
Gjøvikregionen

God lesing!
Tore Jan Killi
Regionsjef, Gjøvikregionen
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KOMMUNIKASJONSMÅL
Med bakgrunn i Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020 er følgende
målsettinger definert for kommunikasjonsarbeidet:
Øke kjennskapen og kunnskapen om Gjøvikregionen.
Etablere nasjonal og regional forståelse av Gjøvikregionens potensial i
forhold til fremtidig nasjonal verdiskapning og utvikling av en bærekraftig
næringsutvikling:
Det grønne skiftet og grønn industri - BIO-økonomi.
Industriteknologi, fag og utdanning – NTNU, NIBIO og Fagskolen.
Samferdsel vei og bane – Stor-Oslo Nord.
Koblingen mellom næringsliv, studenter og det innovative systemet –
Bright House.
Forankre behovet for et felles fokus for å lykkes med å snu utviklingen fra ikkevekst til vekst, og at det er viktigere at det faktisk skapes arbeidsplasser, enn hvor
disse skal skapes.
Gjennomføre tydelig og samordnet kommunikasjon fra det offentlige (politisk
ledelse, forvaltning, utvikling) til næringslivet
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BYREGIONPROGRAMMET FOR
GJØVIKREGIONEN
MÅL FOR PROSJEKTET:
Sikre og etablere 500 arbeidsplasser ut i fra eksisterende næringsliv i perioden
2015 - 2018
DELMÅL:
En tydelig, langsiktig og forutsigbar regional næringspolitikk.
Bruke tillit som drivkraft for regional utvikling.
Nye produkter, tjenester og bedriftsetableringer som følge av kommersialisering av
forskning.
Attrahere nye næringslivsaktører til regionen gjennom å ta en nasjonal posisjon
innenfor satsingene på industri, IKT og bioøkonomi.
Sikre økt endringshastighet i eksisterende næringsliv for å oppnå spin-off fra
bedrifter og/eller scale-up av bedrifter.
Utvikling av nye forretningsområder knyttet til matproduksjon.
Utvikling av nye forretningsområder knyttet til IKT.

HOVEDAKTIVITETER:
Bidratt til:
Samordning av innovasjons- og utviklingsaktørene i et «sømløst
innovasjonssystem».
Etablering av systemer og tilføring av ressurser til å jobbe med kommersialisering
av forskning. 4 Forny-søknader er utarbeidet og erfaringer høstet.
Etablering av Gjøvikregionen Næringsforum hvor kommunenes næringsrådgivere,
Landsbyen Næringshage og Gjøvikregionen Utvikling møtes 1 gang pr. mnd for å
dele informasjon og erfaringer, utforme felles arbeidsmetodikk og økt samhandling.
Etablering Regionalt Bedriftsrettet Næringsutviklingsprogram for å sikre økt
endringshastighet i eksisterende næringsliv. Programmet er finansiert med
kommunale midler på i overkant 5 millioner kroner per år som brukes til
innovasjonsprosjekter på siden av kjernevirksomhet hos bedrifter i regionen.
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Styrking av satsingen på tremekanisk industri og biomaterialer ved NTNU i Gjøvik,
og kobling av kunnskapsmiljøene hos SRM og NTNU på nettverket Norwegian
Wood Cluster. Nettverk for SMB bedrifter innen trebearbeiding er under etablering.
Etablering av Norwegian Cyber Range (NCR) ved NTNU i Gjøvik. NCR er en test- og
øvingsarena for cyber- og informasjonssikkerhet, i samarbeid med
Lillehammerregionen, CCIS og Informasjonssikkerhetsmiljøet/-utdanningen ved
NTNU. Samarbeidspartnere er Cyberforsvaret på Jørstadmoen, Telenor Norge,
EVRY, NorSIS og Sivilforsvaret.
Styrking og videreutvikling av Total Innovation; fra industriinkubator til regional
aktør med satsing spesifikt på IKT-sektoren og etablering av akseleratoren Boost
IT.
Emisjon av såkornfondet Komm-In AS med utvidet nedslagsfelt.
ORGANISERING:
Prosjekteier er Gjøvik kommune. Prosjektansvarlig har vært
ordfører-/rådmannskollegiet. Prosjektledelsen ble lagt til Gjøvikregionen Utvikling, hvor
Gunn Mari Sund Rusten har vært prosjektleder med unntak av andre halvår av 2016.
Styringsgruppen har bestått av Tore Jan Killi (leder) - regionsjef Gjøvikregionen, Bjørn
Iddberg - ordfører Gjøvik kommune, Bjørn Fauchald - rådmann Vestre Toten kommune,
Aslaug Dæhlen - rådmann Østre Toten kommune, Svein Terje Strandlie - direktør Sintef
Raufoss Manufacturing, Jørn Wroldsen - vise-rektor NTNU, Christian Hedløv Engh direktør Innovasjon Norge Innlandet, og Trond Carlson (fra våren 2017) - leder
regionalenheten Oppland fylkeskommune.
I modellen er de prioriterte satsingsområdene definert vertikalt. Det har vært et
bransjemessig utviklingsfokus hvor kjernekompetanse tilhørende hvert av de tre
områdene har bidratt med sin fag- og utviklingskunnskap. Hovedaktivitetene har vært
gjennomført uavhengig av bransje og satsingsområde, og prosesser og aktiviteter har i
stor grad foregått tverrfaglig langs de horisontale pilene for å sikre tverrfaglighet og
oppnåelse av potensielle synergier mellom innsatsområder. Det er også gjennomført
delaktiviteter som har vært rettet mot enkeltstående innsatsområder eller samarbeid
mellom to områder. Det ble åpnet for at et mulig fjerde satsingsområde (annet) kunne
bli lagt til i løpet av prosjektperioden. Styringsgruppen har diskutert og vurdert
besøksnæringer og helseteknologi, men besluttet og konsentrere innsatsen om de tre
prioriterte områdene.
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FINANSIERING - RESSURSBRUK:

VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE:
Utviklingsprosjekter må i stor grad lykkes gjennom andre. En stor del av innsatsen har
vært rettet mot å skape arenaer for samhandling og nettverksbygging, sørge for
samordning, få planer og strategier på ulike nivåer og i ulike virksomheter til å henge
sammen. Byregionprogrammet har i så måte vært en katalysator og pådriver for vekst
og utvikling i programperioden.
Gjennom prioritering av de utvalgte satsingsområdene har man fått til en mer kraftfull
satsing på arbeidsplassutvikling i Gjøvikregionen. Det er utviklet nye samarbeidsmåter
og samarbeidsarenaer som gir mer effektiv bruk av ressurser. Metodikken i ByR bør i
ettertid være mønsterdannende for hvordan regionen arbeider med konkrete prosjekter
som skaper arbeidsplasser (ref. styringsgruppas anbefaling). Byregionprogrammet har
lagt et godt grunnlag for utviklingsarbeidet fremover, og økt forventningene for hva
man skal få til gjennom regional samhandling.
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RESULTATER ARBEIDSPLASSUTVIKLING:
Kunnskapsgrunnlaget fra fase 1 baserte seg på tall t.o.m. 2012. En ny måling (nullpunktsanalyse) ble gjennomført våren 2017 med tall t.o.m. 2016. Rapporten viste at det
var en positiv utvikling innen basisnæringene. Sysselsettingsundersøkelsen som
Innovasjon Norge publiserte i mars 2018 viste at det går spesielt bra i
eksportnæringene i Gjøvikregionen. I 2017 ble det skapt i underkant av 300 nye
arbeidsplasser i industrien. Antall arbeidsplasser i bygg- og anleggsvirksomhet økte
med 176 og forretningsmessig tjenesteyting med 154.
Tallgrunnlaget oppdatert etter 4q 2018 fra Telemarksforskning viser at Gjøvikregionen
har hatt en bedre utvikling i antall arbeidsplasser i perioden 2015-18 (fig 1) enn landet
for øvrig og hva bransjestrukturen skulle tilsi. Regionen har i så måte blitt mer attraktiv
for næringsutvikling i løpet av programperioden. (fig 2 og 3)
Figur 1:
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Figur 2:

Velger vi å se på de siste tre årene i figuren, ser vi at Gjøvikregionen har hatt en sterk og
positiv næringsattraktivitet de tre siste årene. Gjøvikregionen har vært den åttende mest
attraktive regionen i landet for næringsliv i den siste treårsperioden
Figur 3:

Oppsummering av
arbeidsplassutviklingen
i næringslivet i
Gjøvikregionen 20032018
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Resultater økt samhandling mellom regionen, kommunene og nærings- og
kompetansemiljøer
Styringsgruppen påpeker viktigheten av at samarbeidsmåter og arenaer videreføres
etter programslutt.
Samordning av innovasjons- og utviklingsaktørene i et «sømløst
innovasjonssystem».
Etablering av et «Bright House» på Mustad vil bringe aktører i det sømløse
innovasjonssystemet sammen fysisk. De som oppsøker senteret vil få tilgang til
store deler av virkemiddelapparatet på ett sted.
Effektresultater av å styrke den regionale samhandlingen rundt næringsutvikling
Utvikling av nye samarbeidsmåter og felles samarbeidsarenaer gir en mer effektiv
bruk av ressurser og et bedre tilbud til gründere og etablert næringsliv.
Bedre samspill og mer målrettet samhandling mellom kommunene i regionen, de
ulike innovasjons- og utviklingsaktørene, regionale kompetansemiljøer og
næringslivet gir økt regional kraft bak næringsutviklingstiltak.
Enighet rundt prioriterte satsingsområder i næringsutviklingsarbeidet (industri, IKT
og bioøkonomi) bidrar til større og mer målrettede satsinger.
Økt kunnskap og bevissthet rundt mulighetsrommet for arbeidsplassutvikling
relatert til IKT og landbruk.
Økt tillit og erkjennelse av felles interesser mellom kommunene og med næringsliv
og kompetansemiljøer i regionen.
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STOR-OSLO NORD
MÅL FOR PROSJEKTET:
Langsiktig mål 2033:
Innbyggerne og næringslivet skal oppleve et effektivt og sikkert transportsystem mellom
Oslo-Nittedal-Hadeland-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.
Oppfølgning av gjeldende NTP 2018 - 2019:
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.
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HOVEDAKTIVITETER:
Flere møter på Stortinget.
Arrangert rundtur i regionen for regjeringsfraksjonen i Stortingets Transport- og
kommunikasjonskomité.
Rekruttert 27 bedriftspartnere som støttespillere for Stor-Oslo Nords arbeid.
Arrangert konferanse om Rv4 og Gjøvikbanen 15.11.18.
Tilrettelagt for møter mellom bedrifter; Gjøvik kommune og samferdselsminister
Jon Georg Dale.
Gjennomført møter med transportetatene (Statens vegvesen Region Øst,
veiavdelingen i Oppland, Akershus og Oslo, Jernbanedirektoratet).
Redigert Facebook-siden til Stor-Oslo Nord.
Sikret en del medieoppmerksomhet om saken.
19 saker på nettsiden til Gjøvikregionen Utvikling.
Utarbeidet Stor-Oslo Nord film i samarbeid med IceCube som belyser utfordringene.
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ORGANISERING:
Alliansen har 10 eiere (8 kommuner og 2 fylkeskommuner). Styringsgruppe bestående
av ordførere, formannskapsmedlemmer og hovedutvalgsledere i fylkeskommunene.
Arbeidsutvalg med representanter for Gjøvikregionen, Hadelandsregionen, Nittedal,
Oppland fk og Akershus fk.
FINANSIERING - RESSURSBRUK:
Prosjektet blir drevet godt innenfor vedtatt ramme for 2018 på kr. 781.950, men med
et forventet merforbruk på kr. 204.268, grunnet utgifter til konferanse og Regional
utviklingsanalyse, som var vedtatt dekket av fondsmidler, og som er saldert i henhold
til det. Det henvises til Årsrapport for 2018.
VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE:
Når det gjelder oppfølging av Stor-Oslo Nords mål knyttet til gjeldende NTP 2018-2029,
har transportetater, regjeringen og Stortinget fulgt opp disse i statsbudsjettet for 2019.
Enn så lenge, kan det kvitteres ut måloppnåelse her. På Gjøvikbanen vil sågar
Jernbanedirektoratet anbefale et tidligere morgentog til Gjøvik fra 2022, når
timesfrekvensen er på plass.
Når det gjelder ny NTP fra 2022-2033, er ambisjonen at alle de ulike aktivitetene som
gjennomføres bidrar til at Stor-Oslo Nords prioriteringer blir en del av NTP-vedtaket i
2021.
Stor-Oslo Nord, og de tre prioriterte prosjekter; Gjøvikbanen (dobbeltspor), Rv4 Nord
(Raufoss-Gjøvik-Mjøsbrua) og Rv4 Sør (Nittedal-Grorud-Oslo) og Fv22, er blitt kjent for
langt flere beslutningstakere. Dette har lagt et godt grunnlag for en forsterket innsats i
2019.
ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING/ENDRING:
Videreføres i 2019 i tråd med prosjektplan og kommunikasjonsplan vedtatt av
styringsgruppa for Stor-Oslo Nord den 22.02.2019.

15

BIOØKONOMISTRATEGI FOR GJØVIKREGIONEN

BIOØKONOMISTRATEGI FOR
GJØVIKREGIONEN
MÅL FOR PROSJEKTET:
Vedtatt Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen i desember 2018.
Målsettingen endret av ordfører-/rådmannsmøtet til vedtak 5. april 2019, med
høringsfrist 15. februar. Dette fordi behov for mer tid til høring/prosess.
HOVEDAKTIVITETER:
Høringsutkastet til en Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen ble utsendt i november
2018.
Prosessen med bioøkonomistrategien har pågått over flere år. Forprosjekt
Bioøkonomi i Gjøvikregionen (Landsbyen Næringshage AS) via Byregionprogrammet
(work-shops) og til prosessen høsten/vinteren 2018 og nyåret 2019.
Det er underveis gjennomført flere møter med Oppland Fylkeskommune, der
arbeidsutkast til bioøkonomistrategi har vært gjennomgått, og spesielt
handlingsdelen har vært drøftet.
Saken har vært drøftet i Rådmannsutvalget (RUG) og Ordførermøtet (ROM), og i
Regionrådet den 21.9. (orienteringssak).
Det ble etablert en ekspertgruppe i prosessen, bestående av Torbjørn Skogsrød
(NTNU), Atle Jensen (Kapabl AS), Arne Erik Fønhus (Landsbyen næringshage) og
Arnt-Oluf Eide (skogbrukssjef Gjøvik). Denne ble utvidet med Camilla Rostad (Mat
fra Toten).
Ekspertgruppe har avviklet to møter, der det i siste møte også var deltakelse fra Kjell
Joar Rognstad (fylkesmannen), Dag Arne Henriksen (Oppland fylkeskommune), Erik
Lagethon (Oppland fylkeskommune), Bjørn Iversen (Vestre Toten kommune) og
Øivind Hansebråten (Raufoss industripark).
Bioøkonomistrategien har vært tatt opp i Plan- og samfunnsutviklingsforum og
Næringsforum i Gjøvikregionen. Det er kommet innspill fra samtlige kommuner.
Det er gjennomført særmøter med Norwegian Wood Cluster, HOFF SA og Nibio.
Det er gjennomført eget møte med Klosser, og sekretariatet for NCE Heidner.
Oppdatert prosjektsiden på nettsidene til Gjøvikregionen Utvikling.
11 saker om prosjektet på nettsidene til Gjøvikregionen Utvikling.
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ORGANISERING:
Arbeidet med Bioøkonomistrategien er organisert med ordfører-/rådmannsmøtet som
styringsgruppe, regionsjef som prosjektansvarlig, egen prosjektleder og en
ekspertgruppe (prosjektgruppe).
FINANSIERING - RESSURSBRUK:
Prosjektet er finansiert innenfor Gjøvikregionens avsatte ramme til Bioøkonomi
(72030, objekt 88127).
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VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE:
Bioøkonomistrategien for Gjøvikregionen er en direkte oppfølging av
Bioøkonomistrategien for Innlandet.
Bioøkonomistrategien for Gjøvikregionen ble i tråd med målsettingen sendt på høring i
november 2018, men målet om tidspunkt for vedtak ble justert fra desember 2018 til 5
april 2019.
ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING/ENDRING:
Ref. Høringsutkastet til Bioøkonomistrategi, datert 12. november 2018.
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INVEST IN INNLANDET
(FORPROSJEKT)
MÅL FOR FORPROSJEKTET:
Effektmål (langsiktig mål):
Økt verdiskapning og sysselsetting med basisetableringer innenfor bioøkonomi,
IKT/Cyber og andre industrielt interessante områder.
Innen 1. november 2019 er forprosjektet gjennomført, og det foreligger en sluttrapport
og en prosjektplan som beskriver;
Anbefaling vedr. en prosjektorganisasjon med base i Bright House (Mustad), med
varighet 5 år og oppstart 1. januar 2020.
En forretningsplan som beskriver mål, oppgaver (tjenestebeskrivelse), rolleavklaring,
kompetanse, finansiering, plan for følgeevaluering, samt en kommunikasjonsstrategi.
En formalisering av Innlandet fylkeskommunes oppdrag til Innovasjon Norge i
prosjektperioden.
Forankringen lokalt/regionalt og nasjonalt, i regionene og i næringslivet/klyngene.
En ressursgruppe av kompetansemiljøer og næringsklynger som er etablert, og de
nødvendige avtaler som er inngått.
Forprosjektet er gjennomført innenfor en ramme på kr. 275.275.
HOVEDAKTIVITETER:
2018: Div. møter med Oppland fylkeskommune, møte med Invest in Norway,
utarbeidelse av prosjektplanutkast. Forankringsarbeid.
2019: Ferdigstillelse av prosjektplan for Invest in Innlandet, og godkjenning i hhv.
Hedmark og Oppland fylkeskommuner, inkl. bevilgning av kr. 130.000, samt godkjenning
i Innovasjon Norge Innlandet.
Første styringsgruppemøte: 20. mars 2019.
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INVEST IN INNLANDET (FORPROSJEKT)

ORGANISERING:
Styringsgruppe bestående av fylkeskommunene, Innovasjon Norge, to rådmenn, to
regioner og leder av Invest in Norway.
Prosjektansvarlig (leder av styringsgruppa): Teamleder Trond Carlson, OFK.
Prosjektleder forprosjekt: Jarle Snekkestad, Gjøvikregionen utvikling.
FINANSIERING - RESSURSBRUK:
Budsjett for forprosjektet: kr. 275.275.
Gjøvikregionen utvikling finansierer prosjektledelsen i forprosjektet med kr. 145.275
(dekkes over GUs post til Bioøkonomi).
Oppland fylkeskommune finansierer kr. 130.000.
VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE:
Forprosjektet var ikke igangsatt i 2018.
ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING/ENDRING:
Forprosjektet var ennå ikke igangsatt i 2018.
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ANDRE REGIONALE
UTVIKLINGSSAKER
PROSJEKT KOM - KULTUR,
OPPLEVELSER OG MAT:
Gjøvikregionen Utvikling har, i
samarbeid med Østre Toten
kommune, bidratt til utvikling av
prosjektplanen for KOM, utvidet til å
gjelde alle kommunene i regionen,
samt at Regionrådet har bevilget
midler i 2019-2022 til prosjektet.

PROSJEKT AGRO-CAMPUS TOTEN:
Gjøvikregionen Utvikling har deltatt i utviklingen av Prosjekt Agro-Campus Toten (ACT) et kompetanse- og utviklingslaboratorium for bærekraftig utvikling og vekst i landbruket,
og prosjektplanen for ACT, inntil prosjektet ble satt på en foreløpig pause av de
involverte aktørene.
Forprosjekt Agro-Toten ble skilt ut som eget prosjekt i regi av Mat fra Toten, og søkte og
fikk bevilget midler fra Oppland fylkeskommune, mens prosjekt Agro-Campus Toten ble
innarbeidet i som tiltak i høringsutkastet til Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen.
FORPROSJEKT AGRO TOTEN (AT):
Gjøvikregionen Utvikling har fulgt opp utviklingen av Agro Toten (AT) - Etablering av en
regional (nasjonal) matklynge/ARENA-prosjekt. Forprosjekt Agro Toten skal avklare om
det er potensiale for et Arena-prosjekt (og ev. fremtidig NCE). AT er et
produsentsamarbeid med sikte på å en mulig ny regional, og etter hvert nasjonal klynge
innen MAT-PLANTER, og skal involvere andre kommuner/regioner og miljøer, herunder
Heidner på Hedmarkssiden.
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PROSJEKT CYBERLAND:
Gjøvikregionen Utvikling har deltatt i styringsgruppa i Cyberland og Gjøvikregionen
har bidratt med kr 333’ til delfinansiering av stillingsressurs sammen med
Lillehammerregionen og Oppland fylkeskommune. Oppland fylkeskommune har
avsatt kr 35 millioner til satsinger innen ikt/Cyber. NTNU har fått kr 20 millioner til å
realisere Cyber Range. Lillehammer og Gjøvik kommune har fått kr 8 millioner til å
etablere et nasjonalt sikkerhetssenter for kommunene CSirt, samt at Norsis har fått
midler til et skoleprosjekt for bevisstgjøring av sikkerhet rundt databruk i
grunnskolen.

22

ENTREPRENØRSKAP OG 1.LINJETJENESTE

ENTREPRENØRSKAP OG
1.LINJETJENESTE I GJØVIKREGIONEN
MÅL FOR PROSJEKTET:
Effektmål
Bidra til flere nye virksomheter og vekst i eksisterende bedrifter.
Tilby bedre kundeservice og oppfølging av gründere og start-ups i regionen; «en dør
inn».
Bidra til økt arbeidsplasser og næringsattraktivitet i regionen.
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.
Gjennom å:
Gi god, rask og kompetent rådgivning til en bedre oppstart for de som ønsker å
starte egen virksomhet.
Gjennomføre arrangement, møteplasser og nettverkssamling for
entreprenørskap.
Legge til rette for møter mellom aktørene i virkemiddelapparatet og innovasjonsmiljøene.
ORGANISERING:
Gjøvikregionen Utvikling har hovedansvar for gjennomføring og oppfølging av
gründersamtaler, næringsfaglige vurderinger, inneha koordineringsrollen i arbeidsutvalg
og med eksterne aktører på regionalt nivå (Landsbyen Næringshage, Total Innovation,
DNB, NTNU, START NTNU, osv.), fylkesnivå (Innovasjon Norge, OFK, osv) og i Innlandet
(Hamarregionen Utvikling og Lillehammer Vekst).
Arbeidsutvalg med representanter for Gjøvikregionen Utvikling og næringspådrivere fra
alle kommunene i regionen.
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HOVEDAKTIVITETER:

FINANSIERING - RESSURSBRUK:
1.linjetjeneste (VT og GK) 500 000,-.
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VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE:
Gjennom året har prosjektet bidratt til flere møteplasser for gründere, start-ups og
næringsliv gjennom Boost Bar og andre arrangementer; totalt 14 stk. Disse
arrangementene har skapt interesse og inspirasjon til nye arbeidsplasser og
entreprenørskap.
Gjøvikregionen Utvikling har markert seg som hovedkoordineringsaktør for
entreprenørskap og innovasjon i Gjøvikregionen og blir stadig kontaktet i forbindelse
med dette arbeidet, også over fylkesgrensen.
Innovasjonsmiljøet og næringsutviklere i alle kommuner samarbeider bedre og har en
bedre forståelse av hvordan de forskjellige aktørene jobber.
Gjennom året har prosjektet oppnådd å sette regionen på kartet når det gjelder
entreprenørskap. Det har bidratt til å synliggjøre regionens start-ups og SMBer og gjort
det mer attraktivt å være gründer.
Boost Bar vant Årets møteplass 2018 i Oppland for gründerskap og innovasjon i
Innlandet. Møteplassutvikling blir også et viktig satsningsområde i 2019 - Bright Days
arrangeres 27. og 28.mars.
God synlighet på nett og sosiale kanaler, over 50 oppslag på Gjøvikregionen Utviklings
nettsider og sosiale medier.
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BILDER FRA BOOST BAR:
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ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING/ENDRING:
Anbefaling for fremdrift vil være koblet til arbeidet med Bright House (egen prosjektplan).
Bright House skal skape et sømløst innovasjonssystem som inkluderer de mest sentrale
innovasjon- og utviklingsaktørene med «en dør inn». 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 idé til bedrift og videre til en ekspanderende bedrift gjennom å
kartlegge støtteapparatet for innovasjon og start-ups i regionen (for eksempel gjennom
Bright House).
I tillegg til dette anbefales det å inkludere, involvere, samarbeide og bli bedre kjent med
innovasjonsmiljøet i Innlandet og nasjonalt.
Per 01.01.2019 er det etablert en 100% stilling som Community Manager for Bright House.
Gjøvikregionen Utvikling vil fortsatt ha overordnet ansvar for fremdrift av entreprenørskap i
regionen gjennom tilstedeværelsen i Bright House. Åpningsdato for Bright House er satt til
14. juni 2019.

Bright House skal fungere som en koblingsboks mellom NTNU, det offentlige,
virkemiddelapparatet og privat næringsliv, samt gjøre det mulig å fange opp spin outs fra
NTNU, fra både ansatte og studenter, noe innovasjonssystemet per i dag ikke godt nok er
koordinert eller rigget for.
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BEDRIFTSRETTET
NÆRINGSPROGRAM
OM NÆRINGSUTVIKLINGSPROGRAMMET:
År to av det treårige Regionale Næringsutviklingsprogrammet er nå gjennomført.
Næringsutviklingsprogrammet for Gjøvikregionen ble opprettet som et treårig
prøveprosjekt fra 1.1.2017. Dette ble gjort etter vedtak i de deltakende kommuner, og ses
i sammenheng med den samlede satsing på næringsutvikling i regionen og de deltakende
kommuner. Det er kommunene Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten som har
gått inn i programmet, og som bidrar finansielt.
Det første året med oppstart i januar 2017 ble en særdeles god start på programmet med
innvilget støtte til flere interessante prosjekter. 2018 har bare bekreftet denne utviklingen
og behovet for denne type medvirkning og støtte til det etablerte næringslivet.
Den økonomiske rammen for 2018 var lik med 2017 og ble finansiert av kommunene som
følger:
Søndre Land
Gjøvik
Ø. Toten
V. Toten
SUM

750 000
2 500 000
800 000
1 000 000
5 050 000

MÅL FOR PROSJEKTET:
Prosjektet/programmet skal bidra til vekst og nye arbeidsplasser i
regionens næringsliv.
HOVEDAKTIVITETER:
Hovedaktiviteten er å gi finansiell støtte til utviklingsprosjekter i næringslivet, primært til
enkeltbedrifter, men også til aktuelle bedriftsnettverk. Programmet gjennomføres i et
nært samarbeid mellom Gjøvikregionen, som har administrasjonen av programmet, og
næringsrådgiverne i de enkelte kommuner. Programmets bransjevise satsingsområder er
fastlagt i samsvar med overordnet strategi for regionen, og omfatter industri, IKT-næring
og bioøkonomi (mat og treprodukter). Programmet legger hovedvekt på prosjekter i tidlig
utviklingsfase for bedriftene, som kan utløse nyskaping og vekst.
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ORGANISERING:
Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning:
Bjørn Fauchald Vestre Toten kommune, styreleder
Per Rognerud, Gjøvik kommune
Guri Bråten, Østre Toten kommune
Arne Skogsbakken, Søndre Land kommune
Gro Fjell, næringslivsrepresentant
Lars Rognås, næringslivsrepresentant
Innovasjon Norge (observatører)
Innovasjon Norge har ikke hatt mulighet for å stille med observatør i styret grunnet
kapasitetsproblemer.
Administrasjon for programmet har vært Kai Henning Glæserud i Gjøvikregionen Utvikling
og Bjørn Iversen. Prosjektene jobbes fram proaktivt i et samspill mellom
programadministrasjonen og de kommunale næringsrådgiverne. Det er også lagt vekt på
generelle informasjonstiltak gjennom ulike næringslivsfora og i media.
FINANSIERING - RESSURSBRUK:
Styret har hatt 7 møter i 2018, og har behandlet i alt 19 prosjektsøknader.
Det er gjort vedtak om å bevilge midler til 18 prosjekter med i alt 5 980 000 kroner. Disse
fordeler seg med henholdsvis 2 735 000 kroner på industri, 1 250 000 kroner på IKT og 1
995 000 kroner på BIO. Til sammenligning med 2017 bevilget styret støtte til 11 prosjekter
med i alt 3 475 000 kroner. Disse fordelte seg nokså jevnt på alle tre innsatsområdene,
men med flest innen industri. Samlet for de 2 første driftsårene av programmet har styret
behandlet 33 prosjektsøknader og bevilget støtte til 29 prosjekter på til sammen 9 455 000
kroner.
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Se detaljer i prosjektoversikten under.

Prosjektene jobbes fram proaktivt i et samspill mellom programadministrasjonen og de
kommunale næringsrådgiverne. Det er også lagt vekt på generelle informasjonstiltak
gjennom ulike næringslivsfora og i media.
Potensialet i nye arbeidsplasser er stort. Tatt utgangspunkt i prosjektene for 2017 og
2018 er det et potensiale for følgende vekst i nye arbeidsplasser:
1. driftsår – akkumulert 45 nye arbeidsplasser (flere av disse er allerede en
realitet).
2-4. driftsår – nye 110 arbeidsplasser med utgangspunkt i forventet utvikling i
selskapene tatt utgangspunkt i prosjektet.
På lengre sikt og gjennom at noen av de større utredningene for ny virksomhet
realiseres ligger det her an til ytterligere 365 nye arbeidsplasser.
Regnskapet (se neste side) viser at ved utgangen av 2018 er det bundet opp 9 455 000
kroner på prosjekter, hvorav 6 290 000 kroner er utbetalt på prosjektene. Videre er det
belastet 937 500 kroner i prosjektadministrasjon. Administrasjonskostnadene er vurdert
tilsvarende et halvt årsverk, med i alt kr. 468 750 pr år. Arbeidet omfatter
oppstartsaktiviteter, bedriftsdialog og bedriftsbesøk i tilknytning til programmet,
saksforberedelse og styremøter, generell informasjon om programmet og rent
administrative funksjoner knyttet til programmet.
Fra 2017 budsjettet ble det overført 1 106 250 kroner til 2018, slik at for 2018 hadde
prosjektet 6 156 250 kroner til disposisjon. Som nevnt ovenfor har 2018 vært et aktivt år
med flere gode prosjekter, slik at ved utgangen av året var det bevilget prosjektstøtte
inklusive administrasjon for 6 448 750 kroner. I forhold til budsjett er dette et merforbruk
på 292 500 kroner som kommer i fratrekk på 2019 budsjettet.
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I tabellen nedenfor fremgår de samlede kostnader for programmet pr. utgangen av
2018, samt budsjett for 2019.

Tabellen nedenfor viser akkumulert hvordan bruken av midlene er fordelt etter
bedriftenes lokalisering.
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Etter 2 års drift er det fortsatt en skjevfordeling i forhold til de enkelte kommuners
finansielle bidrag. Bakgrunnen er ulikt tilfang av prosjekter og som det fremgår av
tabellen, så er det fortsatt vært flest prosjekter i Vestre Toten og Østre Toten.
Administrasjonen har gjennom året utfordret næringsapparatene fra de kommunene
som har hatt få prosjekter på å øke prosjekttilfanget gjennom å utfordre eget
næringsliv til å komme opp med interessante prosjekt som kunne stimulere til vekst.
Over hele programperioden på tre år er målet å sikre en rimelig balanse mellom
tilførsel og bruk av midler for kommunene.
ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING/ENDRING:
Programmet går nå inn i sitt tredje driftsår og det skal i løpet av 1. halvår 2019
gjennomføres en evaluering av programmet med bl.a. henblikk på om det skal
videreføres som en permanent satsing for Gjøvikregionen. I evalueringen skal det bl.a.
legges vekt på følgende forhold:
Analyse av prosjektporteføljen (kategori, bransje, prosjektomfang og
medfinansiering pr prosjekt, enkeltbedrifter, nettverk).
Prosedyrer og saksbehandling.
Prosjektgjennomføring og oppfølging.
Konkrete resultater og effekter med utgangspunkt i de bedriftene som har
deltatt.
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INTERNATIONAL NETWORK
OF NORWAY - INNLANDET
MÅL FOR PROSJEKTET:
Effektmål:
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.
Gjennom å:
Legge forholdene til rette for tilflyttere og deres familier.
Bidra til at tilflytter er operativ fra første dag.
Integrering istedenfor isolering gjennom faglige og sosiale arrangementer og
lett tilgang til nyttig informasjonen.
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HOVEDAKTIVITETER:
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ORGANISERING:
A-eier: Gjøvikregionen Utvikling
Oppdragsgiver: PE
Styringsgruppe: Ingen styringsgruppe (Se kommentar fra styringsgruppe*)
Referansegruppe: Ingen referansegruppe (Vurderes underveis)
*Prosjektperioden er snart slutt og INN-senter Innlandet fungerer som planlagt. Brooke
har bygget opp et bra nettverk som hun kan og skal bruke til veiledning videre med sin
arbeid. Styringsgruppas medlemmer er enig om at styremøter kan avsluttes med siste
møte i juni 2018. (Notat fra møtereferat, 15.03.2018.)
FINANSIERING - RESSURSBRUK:

VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE:
INN nettverket har mer enn 150 personer og to nye kunder (Nammo og Kongsberg
Automative) i systemet. (Det er en økning på 70 personer fra 2017.) Uten økt ressursbruk
og tid til markedsføring og salg er dette meget bra oppnåelse.
Kontinuerlige og bra arrangementer er mye av suksessfaktoren til dette resultatet.
På grunn av hva vi har oppnådd med INN i Gjøvikregionen har vi også presentert resultat
og arbeidsmetode for Halden kommune og Osloregionen på Hamar.
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ANBEFALINGER FOR VIDEREFØRING/ENDRING:
Prioriteringer fremover vil fokusere på innsalg til potensiale kunder (Eidsiva, INN,
Sykehuset osv.), oppsøke HR møteplasser/networking og oppgavene rundt eksisterende
kunder.
Gjøvikregionen Utvikling skal satse på internasjonalisering og ønsker å beholde INNkontoret utover prosjekt perioden. GU ønsker et sterkere samarbeid med Gjøvik
Handelskammer og INN og kommer til å jobbe for at INN og Gjøvik Handelskammer kan
få til et felles tilbud til sine kunder/medlemmer.
I tillegg vil arbeidet med International Network of Norway og internasjonalisering
stadfeste Gjøvikregionen som den regionen som jobber mest og best med rekruttering,
integrering og inkludering av internasjonal arbeidskraft som innlandets bedrifter trenger
nå og for fremtiden.
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BILDER FRA ARRANGEMENTER:
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OPPGRADERING AV
NETTSIDER
MÅL FOR PROSJEKTET:
Oppdatere innhold på eksisterende nettsider, samt sikre god synlighet.
HOVEDAKTIVITETER:
Oppdatere prosjekter og innhold.
Optimere nettsidene i henhold til SEO for å sikre god synlighet på Google.
Organisere og katalogisere dokumentsidene.
Etablere en side for aktuelle nyheter, samt drifte og oppdatere denne.
Oppdatere "om oss"-siden med nye bilder av ansatte.
VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE:
Vi har hatt 38 innlegg på aktueltsiden siden starten av september, tallene fra
Google Analytics viser at våre innlegg har hatt 2279 visninger. Det vil i snitt si
nesten 60 visninger per innlegg, det viser at vi har god spredning på våre innlegg.
Litt over to tredjedeler av visningene kommer fra organisk søk (for eksempel
Google) og direktetrafikk (www.gjovikregionen.no), mens en tredjedel kommer fra
sosiale medier.

Unike sidevisninger på www.gjovikregionen.no i 2018. Tydelig oppgang fra
september og ut året. Arbeidet ble satt i gang i september.
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SOSIALE MEDIER
INSTAGRAM:
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FACEBOOK:
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TWITTER:
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RESULTATINDIKATORER OG
RESULTATMÅL
Side 7 - Strategisk plan 2018-2020
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