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Forord 

 

Mulighetene er mange, og vi er sterke sammen!  

Gjøvikregionen er en dynamisk næringsregion, med nasjonale ressursmiljøer, internasjonalt vellykket 

eksportindustri, teknologibedrifter, nasjonalt tunge mat- og planteprodusenter og med et tyngde-

punkt for cyberkompetanse i Norge.  Gode videregående skoler og NTNU Gjøvik og Fagskolen i Inn-

landet har gitt regionen er komplett utdanningssystem av høy klasse. Sammen med forsknings- og 

utviklingsmiljøer som Nibio Apelsvoll og Sintef Raufoss, skaper dette både attraktivitet og en sjeldent 

god plattform for utvikling. 

Regionen har vokst både i verdiskaping og befolkning de siste tjue åra, men det er behov for å snu 

den negative befolkningsutviklingen i Land-kommunene og øke jobbskapingen i privat sektor. Regio-

nen har et unikt utgangspunkt for økt verdiskaping, økt attraktivitet og flere arbeidsplasser. Et rikt 

kulturliv, vakre boområder ved Mjøsa og Randsfjorden og vakre naturområder både bynært, i åsene 

og på Synnfjellet skal bidra til en enda sterkere attraktivitet. Vårt regionale samarbeid om nærings- 

og samfunnsutvikling skal styrkes, og sammen med alle våre sterke kompetansemiljøer, utdannings-

institusjoner og vårt dynamiske næringsliv, skal vi løfte Gjøvikregionen og Innlandet!  

Regionen holder fast ved visjonen som har ligget til grunn i den forrige planperioden: 

Levende og skapende 
 

 

Med optimistisk hilsen fra leder av Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd: 

 

 

Torvild Sveen 

Ordfører i Gjøvik 
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1. Bærekraftsmål og Grønt skifte 

 
Strategisk plan for Gjøvikregionen skal fungere som en felles plattform for regionale næringsutvik-

ling, for region, kommuner, næringsliv og kompetansemiljø. Innlandsstrategiens prioriteringer, og 

spesielt fokuset på det Grønne skiftet, samt FNs bærekraftsmål må legges til grunn for den regionale 

næringsutviklingen. 

Mål 8: Å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økono-

misk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

Mål 9: Å bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og 

bærekraftig industrialisering og innovasjon.  

Mål 10: Å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, 
robuste og bærekraftige. 

Mål 12: Å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. 

 

2. Utfordringene. 
 

Med bakgrunn i de analyser som er gjort, bl.a. ut fra SSBs og Telemarksforsknings regionale analyser 

(lenke) av koronakonsekvenser, befolkningsutvikling, befolkningsprognoser, sysselsetting og verdi-

skaping har Gjøvikregionen følgende utfordringer; 

• En årlig befolkningsvekst i regionen på 0,35 prosent de siste ti år har etter 2018 snudd til en liten 

nedgang, og en spesielt stor nedgang i Land-kommunene. Hovedforklaringen er redusert inn-

vandring, og det blir flere eldre, og færre yngre. Prognosene er usikre, men antyder en fortsatt 

befolkningsnedgang, hvis ikke attraktiviteten øker. 

• Mangel på vekst i arbeidsplasser i privat sektor, men noe vekst i offentlig sektor. Privat sektor er 

til en viss grad preget av en lav andel bedrifter i typiske vekstbransjer.  

• Økt arbeidsledighet og fare for at en større del av befolkningen i yrkesaktiv alder faller utenfor 

jobb og skole. 

• Utfordringer for deler av industrien, og spesielt for reiseliv, transport og kultur- og restaurant-

bransjen som følge av koronapandemien. 

• Lange reisetider på veg og bane, som hindrer mobilitet, konkurranseevne og vekst. 

 

3. Mulighetene. 
 

Kompetansedrevet innovasjon. 

Gjøvikregionens fortrinn og muligheter, som også er noen av Innlandets største konkurransefortrinn, 

er basert på en unik samling av nasjonalt og internasjonalt sterke kompetanseklynger, innenfor indu-

stri og vareproduksjon, IKT og cybersikkerhet og produksjon og høsting av mat og planter. På toppen 

av denne kompetansepyramiden finner vi NTNU Gjøvik, SINTEF, Fagskolen i Innlandet og NIBIO 

Apelsvoll, for å nevne de mest fremtredende.  
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Industrien og de gode mat- og plateprodusentene finnes i hele regionen, fra Dokka i nord, til Skreia i 

sør, med et tyngdepunkt på Raufoss og Gjøvik. Gjøvikregions bedrifter og kompetansemiljøer står for 

over halvparten av Innlandets FoU-investeringer (2018) og regionens aksjeselskaper har nasjonalt 

viktig verdiskaping, og omsetter for 40 mrd. kroner årlig (Regional utviklingsanalyse 2018, Ny Analyse 

AS). Raufossindustrien alene omsetter for 10-12 milliarder kroner, og 85 % går til eksport. Produktivi-

teten i regionens høyteknologiske og eksportretta industri de siste ti årene ligger på 46 %. Øvrig 

norsk landbasert industri hadde til sammenlikning en vekst på19%. Regionen er en vesentlig mat- og 

planteprodusent, og Norwegian Wood Cluster er en ressurs for Innlandets tresatsing. I tillegg har Gjø-

vikregionen meget attraktive bo- og rekreasjonsområder langs Mjøsa og Randsfjorden, i vakre ås-

landskap og i Synnfjellet. 

Mulighetene er derfor mange! 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 næ-

ringsutvikling på regionens særlig gode forutsetninger. Figuren (bearbeidet etter mal fra Sverre Nar-

vesen, febr- 21) illustrerer at alle de sentrale samarbeidspartnerne i Gjøvikregionen er enige om stra-

tegiene fremover; 

 

Gjøvikregionens muligheter  

1. Innovasjon, entreprenørskap og vekst ut fra industrien, teknologibedriftene og de grønne 

næringene: Bedriftene og kompetansemiljøene (industrien i alle kommunene, Sintef, NTNU, Fag-

skolen i Innlandet mfl.), klyngene (NCE, Norwegian Wood, Mat fra Toten) er et unikt grunnlag for 

innovasjon. Det ligger muligheter i å koble kompetanse på tvers for å ta grep om innovasjonsut-

fordringer, utvikle flere sluttprodukter og hele verdikjeder og tiltrekke nasjonale og internasjo-

nale aktører. Regionens sterke «grønne» fagmiljøer (Nibio Apelsvoll, NTNU), alle mat- og plante-

produsenter og de store skog- og jordbruksressursene gir regionen store konkurransefortrinn. 
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2. Vekst innen IKT, digitalisering, Cyber og automatisering: Kombinasjonen av nasjonalt og interna-

sjonalt sterke kompetansemiljøer og bedrifter innen IKT, Cybersikkerhet, digitalisering og Manu-

facturing gir store muligheter for vekst og innovasjon både i privat og offentlig virksomhet. Regio-

nen er verdensledende på effektiv høytakts volumproduksjon. Dette, kombinert med bl.a. en le-

dende kompetanse på cybersikkerhet og digitalisering, kan avføde flere ideer som fører til kom-

mersielle suksesser og flere arbeidsplasser. 

 

3. Vekstpotensialet ved NTNU Gjøvik og Fagskolen, 10 000 studenter i 2030: En realistisk ambisjon 

vil være 6-7000 studenter ved NTNU Gjøvik i 2030 (i 2020 har NTNU Gjøvik 4000 studenter), 

kombinert med en årlig 10% vekst ved Fagskolen Innlandet (i dag 1200 studenter), samt en vekst 

i etter- og videreutdanning, som til sammen vil gi regionen 10 000 studenter i 2030, og 2-300 

flere stillinger. Mulighetene styrkes for en økning i antall kommersialiserbare ideer fra NTNU- og 

Fagskolemiljøet, og tettere kobling av studenter, kompetansemiljø og næringsliv. Helt i tråd med 

skolenes egne strategiske planer. 
 

4. Økt attraktivitet og synlighet som bosted- og etableringsregion: 

Det ligger et potensiale i å skape økt kjennskap til Gjøvikregionen, alle kvalitetene og de mulighe-

ter innflyttere, bedrifter, arbeidstakere og fritidsreisende vil ha i regionen. Med basis i de bedrif-

ter, skole, kulturarrangement, severdigheter og tilbud som regionen allerede har, ikke minst Gjø-

vik som NTNU-by, kan en profesjonell profilering inn mot bestemte målgrupper gi resultater. 

Det ligger også en mulighet i å utvikle Gjøvik til en enda mer attraktiv by, og å utvikle tettstedene 

basert på sine karaktertrekk, og generelt planlegge for en variert meny av bosteder, og sikre 

gode nok og store nok næringsarealer. 

 

4. Mål. 
Visjonen levende og skapende gir retning for målene. 

Levende betyr en region med dynamikk, bærekraft og mangfold, der den enkelte har muligheten til å 

delta i arbeidsliv, utdanning og ha et verdig liv. En attraktiv region for barnefamilier, med en bredde i 

opplevelser, arrangement og idretts- og kulturaktiviteter.  

Skapende betyr evne til å fornye kompetanse og omstille virksomheter i en lønnsom og bærekraftig 

retning. En region der det skapes flere arbeidsplasser innenfor vekstbransjer, utvikles verdikjeder og 

som har gründerkultur. Regionen har gode skoler og NTNU og Fagskolen i Innlandet som utvikler po-

tensialet hos den enkelte.  

Langsiktige mål for Gjøvikregionen er;  

Befolkningsvekst i kommunene, økt sysselsetting og jobbskaping og økt mobi-
litet internt i Gjøvikregionen og ut av regionen. 

 

Resultatmål for planperioden 2021-2025 er; 

Befolkningsvekst i Gjøvik og Totenkommunene, og en stabilisering av folke-
tallet i Land-kommunene. 
Flere nyetableringer og flere bedrifter velger å lokalisere seg i Gjøvikregio-
nen. 
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Planlegging og helhetlig utbygging av Rv4, tilbudsforbedringer på Gjøvikba-
nen og planlegging av nytt dobbeltspor Oslo S-Roa og utbedringer på Fv33. 

 

Innbyggertallet er viktig for den kommunale økonomien, og det er en særlig ambisjon å tiltrekke 

unge innflyttere i større grad, og samtidig legge til rette for at den godt voksne kan bo lenge og trygt 

hjemme. Nye bedriftsetableringer, både små, mellomstore og store er et spesielt prioritert satsings-

område videre. Å jobbe for at flere studenter blir boende i regionen er også en ambisjon. En utbyg-

ging av Rv4 og forbedringer på Gjøvikbanen, samt utbedringer av Fv33 er helt essensielle tiltak for å 

redusere reisetiden og øke mobiliteten, slik at transportkostnadene til og fra sentrale områder, og til 

kunder og eksportmarkedene reduseres.  

 

5. Strategier. 

Gjennomføringen av strategiene vil skje i et samarbeid mellom Gjøvikregionen, Innlandet fylkeskom-

mune og alle nevnte samarbeidspartnere. Gjøvikregionen utvikling vil koordinere arbeidet med stra-

tegier og mange av tiltakene.  Som en oppfølging av mulighetene og målene, skal følgende strategier 

ligge til grunn for utviklingsarbeidet i perioden 2021-2025; 

 

1. Påvirkningsarbeid med basis i regionens felles interessepolitikk: 

Forsterket påvirkningsarbeid: En regionalpolitisk prioritering og spissing av hvilke saker som skal 

påvirkes, i et samarbeide med nærings- og samfunnsliv, og i et samarbeid med andre regioner 

som har de samme interesser. Iverksette et forsterket påvirkningsarbeid, ved å utforme klare 

strategier for å følge opp de prioriterte prosesser og saker. 

Øverst på prioriteringslisten står utvikling av regionens interne og interregionale infrastruktur og 

offentlige transporttilbud. Viktigst innenfor samferdsel er Rv4, Gjøvikbanen og Fv33 og Fv34. Vik-

tigst innenfor offentlige tjenester er sykehus, videregående skoler og en fortsatt vekst og utvik-

ling ved NTNU Gjøvik og Fagskolen i Innlandet. Fremheve Gjøvikregionen som lokaliseringssted 

for også andre viktige offentlige tjenester. Påvirkningsstrategi inn mot viktige store bedrifter, 

som samvirkeselskap, må vurderes. 

 

2. Stimulere til jobbskaping, innovasjon og entreprenørskap med basis i industri, teknologi, helse 

og bionæringer: 

Bygge arenaer: Etablere og drifte kreative prosesser og arenaer (bl.a. i Bright House) der studen-

ter, startups og regionens kompetansemiljø innenfor industri/manufacturing, teknologi, bio-

næringer, IKT/Cybersikkerhet og digitalisering kan møtes for deling og ideutvikling. Kompetanse 

innenfor helseteknologi og integrerte helsetjenester må inkluderes. 

Entreprenørskap: Stimulere til entreprenørskap og styrket oppfølging av gründerbedrifter gjen-

nom en profesjonell 1-linjetjeneste som, sammen med Total Innovation AS, Landsbyen Nærings-

hage AS og Innovasjon Norge promoterer mulighetene, og som sikrer en tett oppfølging av etab-

lerere gjennom veiledning, etablereropplæring, produkt- og tjenesteutvikling (selskapsutvikling), 

markedsvurdering og finansiering. 

Investeringsstrategi: Med basis i private investorer, Total Innovation (Komm-Inn), Gjøvikregionen 

utvikling (Næringsprogrammet) og i samarbeid med Innovasjon Norge, utvikle en investerings-

strategi som kobler ideer, kompetanse og kapital, som kan bidra til flere vellykkede gründere.   

Studentsatsning: Økt tilfang av kommersialiserbare ideer ut fra NTNU og Fagskolen. Arrangemen-

ter og ordninger som sikrer en tettere kobling mellom studenter og næringsliv, samt kobling mel-

lom NTNU, Sintef, kommunene og sykehus, med fokus på bl.a. helsetjenester og -teknologi.  
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3. Øke Gjøvikregionens bo- og næringsattraktivitet – profilering og markedsføring: 

Markedsføringsstrategi for bosetting: Utarbeide og gjennomføre målrettede profileringsstrate-

gier for Gjøvikregionen, som sikrer at de styrker og muligheter som regionen har blir kjent, og at 

regionen og kommunenes attraktivitet som bosted- og næringsregion styrkes hos de målgrupper 

som skal nås. Prinsippene fra Connected Living kan brukes i kommunene (lenke). 

By- og tettstedsutvikling: Utvikle og gjennomføre programmer som øker Gjøvik bys funksjon som 

regionsenter og motor for vekst, og som øker tettstedenes attraktivitet som bosteder. 

Markedsføringsstrategi for bedriftsetableringer: Utvikle en markedsføringsstrategi for regionen 

som etableringsområde, og for eksisterende næringsarealer i regionen. Starte en offensiv plan-

legging av nye store og gode næringsarealer, med tilhørende infrastruktur. 

 

6. Handlingsprogram. 
 

Tiltakene og prosjektene er dels en videreføring fra forrige planperiode, og dels nye. Forkortelser er 

forklart under skjemaet. 

S1 - Påvirkningsarbeid med basis i regionens felles interessepolitikk: 
S1-A Stor-Oslo Nord (Rv4 og Gjøvikbanen) 2021-2023 Partnerne 

S1-B SI Gjøvik – Mjøssykehuset 2021-2024 GIPR/GU 

S1-C Offentlige arbeidsplasser: bidra til å synliggjøre regionens kompe-
tansemiljø mtp å tiltrekke seg og sikre statlige arbeidsplasser. 

2021-2025 GIPR/GU 

S1-D Fylkesvegprogrammet (revisjon 2021), Fv33, Fv34 2021-2025 GIPR/GU/ØT 

S1-E Videregående skolestruktur 2021-2025 GIPR 

S1-F Bidra til vekst og utvikling ved NTNU Gjøvik og Fagskolen i Innlan-
det – visjon; 10 000 studenter i 2030. 

2021-2025 GIPR, NTNU, FI 

 

S2 - Stimulere til entreprenørskap, innovasjon og vekst innen industri, teknologi og bio-
næringer. 

S2-A CROSS-Industries innovasjonsverksted – løse innovasjonsutford-
ringer med bruk av kompetanse fra ulike bransjer. 

2021-2022 GU, IFK, NCE, 
NTNU, FI 

S2-B Bedriftsretta næringsprogram: Stimulere til utvikling av bedrifter 
innen vekstbransjer, og nyskaping med basis i eksisterende bedrif-
ter. 

2020-2025 GU, kommu-
nene 

S2-C Strategi for utvikling av Bright House, innovasjonshuset i regionen: 
Definere husets funksjon. 

2021-2025 GU, BH-styret 

S2-E Gjøvikregionen som vertskap for videreføring av «CyberLand» i 
samarbeid med Lillehammer-regionen. 

2021-2025 IFK, GU, LV, 
NTNU, CYFOR 

S2-F Grønn region – utarbeide Handlingsprogram for bioøkonomi (revi-
dere dagens Bioøkonomistrategi). 

2021 GU, mfl., 
NTNU, FI 

S2-G Fagskolen i Innlandet: Utvikle minst to nye grønne studier i samar-
beid med miljøer i Innlandet. Basis i IFK sin bioøkonomistrategi. 

2021-2023 FI, IFK 

S2-H Ta posisjonen: Grønn produksjon – Bærekraftsertifisering ut fra 
bærekraftige produksjonsprosesser og produkter (ren kraft, resir-
kulering, redusert materialbruk, opprinnelsesgarantier etc.) = Lavt 
miljøavtrykk brukt bla. i markedsføring. 

2021-2025 Næringslivet 
GU, TI, 
kommunene 
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S2-I Verdikjede og finansiering: Erobre et eller flere ledd i verdikjeden 
(i industri, landbruk osv.), for å øke verdiskapingen og inntje-
ningen, og i større grad utvikle sluttprodukter.  Tilgang til omset-
ningsleddet er tema. Sikre finansielle partnere. 

2021-2025 TI, investorer, 
Innovasjon 
Norge mfl. 

S2-J Tilby råd – og veiledning til etablerere og inkubatorbedrifter, kvali-
tetssikre startups. Bidra til rekruttering av flere gründere ut fra 
Fagskolen og NTNU, og sikre gode vekstforhold. 

2021-2025 TI, GU, NTNU, 
FI, kommu-
nene 

S2-K Etablererveiledning: Sikre en profesjonell 1-linjetjeneste. 2021-2025 Kommunene, 
GU 

S2-L Etablereropplæring 2021-2025 LNH, TI 

S2-M 
 

Utvikle nye bedrifter gjennom samhandling med TTO og Cyber-
fond 

2021-2025 
 

GU, NTNU, TI, 
IFK 

S2-N Bidra til etablering av bedriftsklynge innen IKT/Cyber 
 

2021-2025 GU, NTNU, 
IFK, LV 

S2-O Etablere innovasjonsnettverk - synliggjøre og samordne regionale 
innovasjons- og utviklings-arenaer 
 

2021 GU 

S2-P Invest in Gjøvikregionen – Invest in Innlandet: Tiltrekke investe-
ringer til regionen. 

2021-2025 INVANOR, GU, 
kommunene 

S2-Q International Network Norway (INN): Program for oppfølging og 
integrering av utenlands kompetansepersonell i bedrifter i Gjøvik-
regionen og Ringsaker. 

2021-2025 GU 

S2-R Bistå NTNU Gjøvik og Fagskolen i Innlandet i utvikling av nye stu-
dier, prosjekter og lokaliteter for å utvikle skolene. 

2021-2025 Gjøvik, GU 

S2-S Høgskolen for yrkesfag 2021-2025 HFY 

S2-T Gjøvik som universitetskommune, med studiebykoordinator 2021-2025 Gjøvik, NTNU, 
FI 

S2-U Utvikle og åpne opp Cyber Range til øvingsarena for næringslivet 2021-2025 GU, NTNU, IFK 

S2-V Videreutvikle Verksted for Integrerte Helsetjenester 2021-2022 Helse-Inn, 
NTNU, GU, SI, 
FI, kommu-
nene 

S2-W Innovative kommunale anskaffelser: En felles anskaffelsesstrategi 
og -reglement som utvikler gode leverandører og stimulerer til lo-
kale og regionale leveranser. 

20221-2025 Kommunene 

 

S3 - Øke Gjøvikregionens bo- og næringsattraktivitet – profilering og markedsføring 
S3-A Kommunikasjonsstrategi for bo-attraktivitet:  

Markedsføre regionen som bostedsregion, med tilbakeflytterne 
som spesiell målgruppe. Markedsføringen må ha sin basis i reelle 
fortrinn og fordeler, spesielt innrettet mot unge mennesker. 

2021-2025 GU, kommu-
nene 

S3-B Kommunikasjonsstrategi for næringsattraktivitet med utgangs-
punkt i våre styrker og fortrinn, som industri-mat/landbruk-tekno-
logi-region. 

2021-2025 GU, kommu-
nene 

S3-C Profilering av regionens næringsområder og infrastruktur: 
Markedsføringen av Skjerven næringsområde som pilot for regio-
nen. Utforme en mal, med ulike nivåer som kan brukes. 

2021-2022 Gjøvik (pilot), 
GU, kommu-
nene, private 

S3-D Markedsføre arbeidsmulighetene i regionen overfor studenter og 
ungdom fra regionen, fra grunnskole og oppover:  

2021-2025 GU, NTNU, FI 
Næringslivet 
Kommunene 
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Unge er verdibaserte i valg av utdanning og arbeidsplass og vil 
jobbe i «kule», miljøbevisste og fremtidsretta bedrifter. 

S3-E Byutviklingsprogram for Gjøvik – forsterke de urbane kvaliteter, 
attraktivt for unge mennesker.  Jf. ny nasjonal strategi for satsning 
på regionsentra. 

2021-2025 Kommunene 

S3-F Boligutvikling og boligbygging – attraktive boligtomter, boliger og 
nærmiljøer for småbarnsfamilier i alle kommuner 

2021-2025 Kommunene 

S3-G Signalprosjekt innen klima (for eksempel et boligprosjekt, utbyg-
ging av et kvartal) 

2022-2025 Kommunene 

 

GU = Gjøvikregionen utvikling, TI = Total Innovation AS, LNH = Landsbyen Næringshage, NCE Manu-

facturing = Industriell klynge med base i Gjøvikregionen (tidl. NCE Raufoss), FI = Fagskolen Innlandet, 

NIBIO = Norsk Institutt for bioøkonomi, GIPR = Gjøvikregionen interkommunale politiske råd (Region-

styret utgår fra dette), IFK = Innlandet fylkeskommune, BH-styret = Styringsgruppa for Bright House, 

LV = Lillehammer Vekst, INVANOR = Innovasjon Norge. 

Resultatindikatorer: 

Visjon og mål, og grad av oppnåelse, kan måles gjennom bruk av følgende indikatorer; 

- verdiskaping (omsetning, resultat før skatt) 

- arbeidsplassutvikling sammenlignet med landet og sammenligningsregioner 

- etablererfrekvens 

- utviklingen i reisetid/infrastruktur 

- befolkningsutvikling-/sammensetning, spesielt utviklingen i gruppen 20-40 år 

- arbeidsledighet, spesielt ungdomsarbeidsledighet, og uføreandel 

- utviklingen i studieplasser og studenter 

Referansedokumenter 

- Telemarksforskning, regional analyse av Gjøvikregionen (oppdatert versjon november 2020). 
Innlandet fylkeskommune: Innlandsstrategien og grunnlagsdokument Innlandet fk og Gjøvik-
regionen, november 2020 

- Protokoll fra Regionstyret i Gjøvikregionen av 7. september 2020, vedtak om revisjon av Stra-
tegisk plan for Gjøvikregionen. 

- Referat fra cafédialog i Interkommunalt politisk råd 19. november 2019. 
- Protokoll fra Interkommunalt politisk råd den 12. oktober 2020; Revidering av strategisk plan 

– analyse og mulige endringer (orientering). 
- Referat fra plan- og analyseseminar (PASS) med kommunenes næringsrådgivere og planleg-

gere den 12. november 2020; Analyse, utfordringer, muligheter og tiltak. 
- Referat fra innspillsmøte med bedriftsledere fra regionen den 24. november 2020; Utford-

ringer, muligheter og tiltak. 
- Protokoll fra regionalt rådmanns-/kommunedirektørutvalg (RKD) 4. desember 2020, presen-

tasjon av underveisdokument til Strategisk plan. 
- Referat fra mini-seminar med kommunenes næringsrådgivere og planleggere den 9. desem-

ber. 
- Referat fra Rådmanns- og kommunedirektørutvalget (RKD) den 8. januar 2021: Innspill til 

Strategisk plan. 
- Notater fra møter med NTNU Gjøvik, Fagskolen i Innlandet, Næringslaget Invekst, NCE Manu-

facturing, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre 
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