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F O R O R D

FORORD

Hvilke nasjonale og internasjonale oppgaver er det Gjøvikregionen skal løse for
framtida?

Som regionleder i Gjøvikregionen mener jeg det er dette spørsmålet vi oftere bør stille
oss for framtida. Hvorfor bør vi gjøre det? Jo, fordi vi har både kompetansen og
mulighetene til å ta en større nasjonal rolle enn det vi har gjort hittil. Med et
internasjonalt ledende universitet på Gjøvik, et internasjonalt næringsliv som
konkurrerer i verdensklasse og fremragende forskningsmiljøer er det grunnlag for
dette.

2020 har sjølsagt vært preget av Covid-19-virusets klamme hånd som har lagt en
demper på vår aktivitet. Samspillet mellom kommunene våre i Gjøvikregionen har
imidlertid vært godt, og jeg vil få takke for innsatsen fra hver og en av innbyggerne
som har lagt seg i selen for å redusere virusets konsekvenser. Fortsatt har vi en veg å
gå før arbeidsledigheten er tilbake på et mer «normalt» nivå. Det fordrer også mer
samarbeid av oss i framtida, slik at særskilt våre yngre arbeidstakere har et arbeid å
gå til.

Viruset til tross; vi har likevel hatt mye å glede oss over i året som ligger bak oss.

Etableringen av Verksted for integrerte helsetjenester 20. august 2020 vil for framtida
stå som en merkedag for oss – der Gjøvikregionen sammen med Sykehuset Innlandet
tok et viktig skritt for å ta ned barrierene mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. I et framtidsbilde, der stadig mer av pasientbehandlingen
også blir en teknologisk handling og samhandling, er det svært viktig at vi har vår
lokale, men internasjonale industri, med på laget.

Arbeidet med å få inn en helhetlig utbygging av Riksveg 4 inn i forslaget til Nasjonal
Transportplan har pågått for fullt i 2020. En rekke møter har blitt avholdt, der jeg vil få
takke for et meget godt samarbeid mellom aktørene som står på for denne
vegstrekningen. Gjøvikregionen har stått samlet i sine prioriteringer, noe som har vært
en betydelig styrke for oss. En utbygging av Riksveg 4 er også viktig for å kunne løse
utfordringer for andre transportårer, slik som fylkesveg 33 og fylkesveg 34.
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F O R O R D

Vi har også samarbeidet godt oss kommunene i mellom når det gjelder høringen som
er gjennomført i forbindelse endringen av Innlandets sykehusstruktur.

Samarbeidet mellom kommunenes næringspådrivere fungerer også godt, og vårt
felles regionale næringsutviklingsprogram har gitt gode resultater.

Gjøvikregionen har store muligheter – det gjelder å gripe dem for en utvikling til vårt
felles beste!

Torvild Sveen
Regionleder
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B R I G H T  H O U S E

BRIGHT HOUSE 

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

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 

Formål:
Å skape et miljø og en kultur for entreprenørskap og innovasjon i Gjøvikregionen. 

Mål for prosjektet:

Hovedaktiviteter:

Organisering:
Prosjekteiere er Gjøvikregionen Utvikling (80%) og Mustad Næringspark (20%), og har
sammen hatt ansvar for etablering av Bright House. Prosjektansvarlig (PA) er
regionsjef Tore Jan Killi. Prosjektleder (PL) er Brooke Schjellerud. Det er blitt ansatt
Community Manager (CM) under Gjøvikregionen Utvikling, som har ansvar for
prosjektets gjennomføring.  

Finansiering - ressursbruk:
Brooke Schjellerud (PL/CM)                                                     50% 
Lotte Kildeborg/Frøydis Angard Ulateig (PM)                        20%
Mari Kristine Knudsen (PM)                                                       10%

Mustad Næringsbark bidrar økonomisk med 20% finansiering av CM. For 2020
tilsvarte dette 200 000 kroner. 
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B R I G H T  H O U S E

Arbeidet videre med branding av Bright House, etablert Facebook-gruppe for
kommunikasjon internt i huset, samt produksjon av videofilmer og fått mye positiv
mediaomtale. Dette har bidratt til god synlighet på nett og sosiale kanaler, samt
en økning i antall følgere.
Stått for den innholdsmessige daglige driften av Bright House, gjennom
koordinering og kommunikasjon med interne og eksterne aktører, omvisninger,
samt daglig driftsarbeid m.m. 
Gjennomført og tilrettelagt for 51 små og store arrangementer i Bright House
og/eller digitalt; med ca. 1600 deltakere totalt. I oktober arrangerte Start NTNU
sammen med Gjøvikregionen Utvikling og Total Innovation Start Forum, med 120
besøkende studenter. Dette bidro til å øke studentenes bevissthet rundt hvilke
muligheter som finnes i lokalt næringsliv i vår region, samt økt bevissthet rundt
hva studenter og unge entreprenører finner attraktivt i et innovasjonsmiljø. 
Fått et tettere samarbeid med NTNU generelt, og NTNU institutt for design
spesielt. Eksempelvis har Gjøvikregionen Utvikling tilbake i 2019 sammen med
Vitensenteret og NTNU institutt for design samarbeidet om søknad og fått tildelt
500 000 kroner fra Sparebankstftelsen DnB for åpning og tilgjengeliggjøring av
NTNUs Designverksted (makerspace). Dette skulle etter planen åpne i nye lokaler i
tilknytning Bright House juni 2020. Prosjektet blir utsatt pga COVID19 pandemi til
2021. 
Etablert tettere samarbeid og kontakt med sentrale innovasjon- og
utviklingsaktører i regionen, som Total Innovation, Innovasjon Norge, HelseInn,
NTNUs TTO m.fl. 

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Arbeidet med Bright House fase 2, driftsår 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. Fysisk møteplass gjennom arrangement og møter
har blitt påvirket av pandemien COVID-19 og har dessverre ført til færre personer
innom huset og færre fysiske arrangement og møter. Det ble gjennomført flere
digitale møter og arrangement, noe som har ført til mange deltagere og god synlighet
og profilering. 

Gjennom året har Gjøvikregionen Utvikling:

Eksempelvis har Gjøvikregionen Utvikling sammen med NTNU, HelseINN og
Sykehuset Innlandet åpnet verksted for integrerte helsetjenester i 3. etasje i Bright
House.
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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
kapasitet, og utleie til nye aktører vil fortsette også i 2021.
Utviklet strategisk plan for 2021– 2024. Gjennomført en spørreundersøkelse og
en-til-en workshops med leietagere i Bright House og viktige samarbeidspartnere i
innovasjonsmiljøet. Gjennom dette arbeidet har vi fått til tidlig involvering og
forankring i strategisk retning for videre arbeidet med Bright House, samt gitt oss
en god strategi, mål, visjon, verdier som det skal jobbes med i neste fase.

Anbefalinger for videreføring av prosjektet:
Det anbefales å videreføre prosjektet til fase 3. 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 2) med fokus på profilering av det gründermiljøet og synliggjøring av
start-ups og innovasjonsprosjekter i Gjøvikregionen gjennom god kommunikasjon og
stor gründeraktivitet.

B R I G H T  H O U S E
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K O M M U N I K A S J O N S S T R A T E G I  F O R  S T U D I E B Y E N  G J Ø V I K

Øke kjennskapen om Gjøvik som by og studiested til potensielle og eksisterende
studenter.
Ha lett tilgjengelig, delt og enhetlig informasjon. 
Sammen kommunisere at Gjøvik er en attraktiv studieby. 

Felles merkevarebygging, samarbeid og kommunikasjon av studiebyen Gjøvik.
Styrke et felles drifts-/ kompetansemiljø for kommunikasjon. 
Felles plattform og profileringskanal av Gjøvik som studieby. 
Synligjøre studiebyen Gjøvik i byrommet.

Mål for prosjektet:
Formålet med en felles kommunikasjonsplan for studiebyen Gjøvik er å komme med
konkrete tiltak, mål og tydelige budskap som skal være førende for hvordan vi sammen
skal utvikle Gjøvik til å bli en attraktiv studieby.

Et strategisk samarbeidsforum for studiebyen Gjøvik er etablert for å styrke samarbeid
og utvikling av studiebyen Gjøvik. Visjonen til samarbeidsforumet er å utvikle Gjøvik til
en attraktiv studieby. 

Strategisk samarbeidsforum består av NTNU i Gjøvik, Fagskolen i Innlandet,
Studentsamskipnaden for Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Gjøvik kommune, Byen
Vår Gjøvik, Innlandet fylkeskommune og næringslivet i Gjøvikregionen. Alle disse
aktørene har en felles interesse og et ønske om å sette Gjøvik på kartet som en attraktiv
studieby. 

Vi skal:

Hovedaktiviteter:

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR
STUDIEBYEN GJØVIK
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Organisering:
Prosjekteier:
Strategisk samarbeidsforum for studiebyen Gjøvik

Prosjektgruppen har bestått av:
Mari Grønlie Bjørnstad, Gjøvik kommune (PL)
Louise Natalie Green, Sit 
Frøydis Angard Ulateig (vikar for Lotte Kildeborg), Gjøvikregionen Utvikling

Referansegruppen har bestått av representanter fra:
Studentparlamentet, NTNU, Fagskolen Innlandet, Byen vår Gjøvik, Gjøvik kommune,
Gjøvikregionen Utvikling, Sit og Innlandet Fylkeskommune.

Finansiering – ressursbruk:
Eksisterende ressurser hos de ulike aktørene.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Oppdraget om å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for studiebyen Gjøvik kom fra
Strategisk samarbeidsforum i begynnelsen av 2020. Planen blir ferdigstilt i
begynnelsen av 2021. Det er allerede etablert et godt samarbeid om kommunikasjon
mellom partene med blant annet felles bildebank som sikrer tydeligere profilering av
studiebyen Gjøvik. 

Anbefalinger for videreføring av prosjektet:
Kommunikasjonsstrategien for studiebyen Gjøvik er utarbeidet og godkjent Strategisk
samarbeidsforum. Strategien er blitt presentert i Formannskapet i Gjøvik kommune,
samt for studentrådet. Første steg i prosessen har vært å utarbeide en
kommunikasjonsstrategi som skal være grunnlaget for kommunikasjonen. Et konkret
tiltak fra strategien som har blitt godkjent er å ansette en studiebypådriver.
Ansettelsesprosessen skal i gang våren 2021. 

Det anbefales at prosjektet videreføres. 

K O M M U N I K A S J O N S S T R A T E G I  F O R  S T U D I E B Y E N  G J Ø V I K
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K O M M U N I K A S J O N S S T R A T E G I  F O R  S T U D I E B Y E N  G J Ø V I K
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C Y B E R L A N D

Bidra til etablering av flere og større bedrifter - To tilnærminger: 1. Enten oppnå en
kritisk masse bedrifter og/eller 2. få frem fyrtårnbedriften.
Attraktivitetsmål: The Place 2 Be - Anses som landets ledende cyber- og
informasjonssikkerhetsmiljø. «Neste Sunnmøre» eller Tech-park som tilnærming.
Synlighets- og omdømmemål: Landets ledende fagmiljø. Klyngen skal være et
miljø som bransjen og andre aktører ser til. Eks. være den foretrukne eksperten.

Oppnå tilstrekkelig kapasitet og finansiering: Ressurser og kapasitet internt og
blant samarbeidspartnere- Prosjekt «klyngeutvikling» krever særlige ressurser.
Forsterke det nasjonalt anerkjente tyngdepunktet for cybersikkerhet: møteplasser,
arenaer og konferanser.
Talenter og rekruttering: NTNU, Cyberingeniørskole, VGS og ungdomssatsing.
Koblinger NTNU og Cyberforsvar, NTNUs innovasjonsoppdrag.
Kommunisere og synliggjøre suksesser. Cyberland som prosjektnavn – profilering
og navn vurderes.
Tiltrekke investorer og kompetent kapital. Investorkart, investor- og pitche-kurs.
Skape velfungerende økosystem for gründere og bedrift. TTO (NTNU Technology
Transfer AS), NCR (Norwegien Cyber Range) og Kommune-CSIRT (Computer
Security Incident Response Team). Synliggjøring av bedriftsetableringer.
Rekruttere medlemmer – vi må utforme medlemspakker / medlemsgrupper
(høsten 2020). Rekruttere strategiske medlemmer / partnerskap.

Mål for prosjektet:
Prosjektet skal gjøre Innlandet, med hovedvekt på Gjøvik- og Lillehammerregionen,
skal være Norges nasjonale nærings- og kompetanseklynge på cyber- og
informasjonssikkerhet.
Prosjektet skal tilrettelegge for klyngeetablering, og i samarbeid med relevante
innovasjonsaktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt bidra til profesjonell
kommersialisering og utvikling av vekstbedrifter.

Prosjektet skal bidra til at Cyber Range blir tatt i bruk som testarena. 

Verdiskapningsmål: 

Hovedaktiviteter:

CYBERLAND
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C Y B E R L A N D

Opprettholde oppslutning i regionen og blant samarbeidspartnerne.

Organisering:
Organisert som prosjekt med prosjektledelse – styringsgruppe med eiere;
Lillehammer kommune, Gjøvikregionen Utvikling og Innlandet fylkeskommune.
Observatører: NTNU og Cyberforsvaret.

Finansiering – ressursbruk:
Drift – en prosjektstilling er finansiert med 1/3 hver fra eierne. Innlandet
fylkeskommune har bidratt med prosjektmidler.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Cyberland og cybersatsingen i Gjøvik- og Lillehammerregionen er godt kjent nasjonalt
og får stor oppmerksomhet som følge av utviklingen ved NTNU i Gjøvik og
Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Cyber Range er etablert og vil bli åpnet for
kommersiell aktivitet Q2 2021. NTNU har blitt tildelt Senter for forskningsdrevet
innovasjon (SFI). Klyngeutvikling har tatt tid og framdriftsplanen er forsinket – dette
kan skyldes at det er få bedrifter som kan defineres som Cyber-relaterte bedrifter.
Kommersialiseringen av forskning har skutt fart takket være Cyberprogrammet hvor
Innlandet fylkeskommune, Gjøvik kommune og Gjøvikregionen Utvikling til sammen
har bidratt med 5,3 mill. til å realisere bedriftscase som er foredlet igjennom TTO
(NTNU Technology Transfer AS). I tillegg har Total Innovation jobbet systematisk med
bedrifts- og arbeidsplassutvikling etter bestilling og finansiering fra Cyberland. Siste
halvår er det etablert 63 nye arbeidsplasser hovedsakelig i Gjøvik. I PRE-SIVA fase
(tidlig-tidligfase) er det nå under etablering 24 nye arbeidsplasser med potensiale for
118 nye over 2 år. Tilsvarende for de som er i Inkubatoren (vesentlig hos Total
Innovation) er det etablert 27 nye arbeidsplasser med potensiale for 108 over 2 år.

Anbefalinger for videreføring av prosjektet:
Det foregår nå en omorganisering av prosjektet med ambisjoner om videreføring i 3
nye år med prosjektledelse lagt til Gjøvikregionen Utvikling og Lillehammer Vekst. 
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Ny trase og dobbeltsporet bane på strekningen Oslo S – Roa, med spesiell
prioritet Oslo S-Nittedal. 

Ny fire-felts veg på strekningen Raufoss-Gjøvik–Mjøsbrua, med tunnel under
Gjøvik.
Ny vegløsning på Rv4 Nittedal-Oslo, inkl. tunnel under Rotnes.

En allianse av kommuner, fylkeskommuner og bedrifter for økte investeringer på Rv4
og Gjøvikbanen, samt ivaretakelse av funksjonen som Jernbaneforum for
Gjøvikbanen.

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: 

Rv 4: 
En helhetlig utbygging av Rv4, med spesiell prioritet;

Hovedaktiviteter:
De aller flest hovedaktivitetene i prosjektplanen for 2020 (vedtatt 06.02. i sak
02/2020) er fulgt opp. I 2020 har Prosjekt Forsterkede påvirkningsarbeid vært
prioritert. Næringslivet har deltatt aktivt.

S T O R - O S L O  N O R D

STOR-OSLO NORD
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S T O R - O S L O  N O R D

Torvild Sveen (Sp), ordfører i Gjøvik (leder)
Hilde Thorkildsen, (A) ordfører i Nittedal, (nestleder, i permisjon)
Harald Tyrdal (A) ordfører i Lunner
Randi Eek Thorsen (A) ordfører i Gran
Jul Tore Kittelsrud (Frp), kommunestyremedlem i Gran
Bror Helgestad (Sp) ordfører i Østre Toten
Stian Olafsen (A) ordfører i Vestre Toten
Anne Hagenborg (A) ordfører i Søndre Land 
Ola Tore Dokken (Sp) ordfører i Nordre Land
Inge Solli (V) varaordfører i Nittedal (fungerende nestleder i 2020)
Lasse Lehre (H) kommunestyremedlem i Lunner 
Stein Tronsmoen (Sp), leder av samferdselsutvalget i Innlandet fylkeskommune
Olav Skinnes (Sp), Leder av samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune

Organisering:
Styringsgruppa har i 2020 bestått av følgende medlemmer;

Styringsgruppa hadde 6 møter i 2020. I tillegg er over 50 bedrifter partnere i arbeidet. 

Finansiering – ressursbruk:
Finansieringen består av årlige tilskudd fra kommunene og fylkeskommunene. I tillegg
brukes fondskapital. Samlet forbruk i 2020 var kr. 1 366 416,-.

Det var budsjettert med et merforbruk/underskudd på kr. 349 610,-, som skulle dekkes
av fond. Regnskapet for 2020 viser et underskudd på kr. 536 846,-, altså kr. 187 237,-
mer enn budsjettert, som dekkes ved økt bruk av fond.

Til Prosjekt Forsterket påvirkningsarbeid bidro næringslivet med
kr. 285 000,- i tilskudd i 2019 og 2020.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Målene til Stor-Oslo Nord knyttet til Gjøvikbanen og rv4 er ennå ikke oppnådd. De
endelige prioriteringer i ny NTP som vedtas i juni 2021, vil vise om målene oppnås.

14



S T O R - O S L O  N O R D
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Utvikle strategisk samsyn og faglig orientering av tilstand, behov og muligheter for
integrerte helse- og omsorgstjenester.
Utvikling av FoUI-prosjekter.
Testing og evaluering av nye produkter, tjenester og organisasjons- og
arbeidsformer.
Læring i forhold til nye tjenester, utstyr og prosesser gjennom utdanning og etter-
og videreutdanning.
Strategisk arbeid for videreutvikling av Verkstedet.

Etablering av styringsgruppe og prosjektledelse, juni 2020.
Innledende design av de fysiske fasilitetene i Bright House og innkjøp av
nødvendig utstyr, juni 2020.
Offisiell åpning av Verksted for integrerte helsetjenester i Bright House, august
2020.
Oppstart med «kick-off» og innledende prosjektverksted, august 2020.
Etablering av «kjerneteam» med representanter fra partene medvirkende i
prosjektet, som sammen jobber frem problemstillinger og prosjekter det skal
jobbes med i Verkstedet, august 2020.

Verksted for integrerte helsetjenester er et fysisk sted og kreativt rom, som legger til
rette for samhandling mellom kommuner og sykehus, i tett samspill med akademia og
utdanningsinstitusjoner. Her skal vi utvikle nye løsninger, nye måter å jobbe sammen
på og legge til rette for teknologi- og produktutvikling i samarbeid med næringslivet
og brukere. 

Mål for prosjektet: 
Hovedmålet til Verksted for integrerte helsetjenester er å bidra til å bygge et nasjonalt
ledende integrert helsetjenestesystem i Innlandet. I det ligger det å utvikle bedre og
mer effektive helse- og omsorgstjenester og bedre samhandling mellom kommune-
og spesialisthelsetjenesten. 

Delmål:

Hovedaktiviteter:

V E R K S T E D  F O R  I N T E G R E R T E  H E L S E T J E N E S T E R

VERKSTED FOR INTEGRERTE
HELSETJENESTER
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V E R K S T E D  F O R  I N T E G R E R T E  H E L S E T J E N E S T E R

Arbeid med utvikling og oppstart av samarbeidsprosjekter.
Utarbeide forslag til organisasjonsstruktur og finansiering for videre utvikling av
Verksted for integrerte helsetjenester, desember 2020.

Organisering:
Verksted for integrerte helsetjenester ble organisert som et hovedprosjekt, drevet av
Gjøvikregionen Utvikling og Helseinn, i tett samarbeid med NTNU i Gjøvik, Fagskolen
Innlandet og Sykehuset Innlandet. Prosjektledelsen besto av ressurser fra GU,
Helseinn og NTNU. Prosjektledelsen svarte til styringsgruppa, bestående av
representanter fra GU, Helseinn, NTNU, Fagskolen Innlandet, Sykehuset Innlandet,
Høgskolen i Innlandet og MTNC Raufoss. 

Finansiering – ressursbruk:
Gjøvikregionen Utvikling har bidratt med 25% stilling av prosjektkoordinator. I tillegg til
finansiering av husleie av Verkstedets lokaler. 

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Til tross for pandemien har vi klart å nå oppsatte mål i forbindelse med etableringen
av Verksted for integrerte helsetjenester. Det har vært høy aktivitet, og vi har fått på
plass flere samarbeidsprosjekter og initiativ til prosjekter. Vi tar med oss den gode
flyten inn i 2021, hvor vi går over fra prosjektfase til drift. 

Anbefalinger for videreføring av prosjektet:
Prosjektet går fra 1.1.2021 over i driftsfase, og Helseinn tar over ansvaret for den
daglige driften. Gjøvikregionen Utvikling er representert som medlem i styringsgruppa. 
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V E R K S T E D  F O R  I N T E G R E R T E  H E L S E T J E N E S T E R
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Bedriftskontakt for å rekruttere utviklingsprosjekter.
Bistand til bedrifter som søker.
Regionalt samarbeid, prosjektvurdering og saksbehandling.
Markedsføring.
Rapportering og oppfølging av resultater.

Mål for prosjektet:
Programmet skal stimulere bedrifter til å satse på vekst og utvikling gjennom å
redusere risiko i en tidlig fase, og skape flere arbeidsplasser i privat næringsliv i
Gjøvikregionen.

Hovedaktiviteter: 

Programmet gjennomføres i et nært samarbeid mellom Gjøvikregionen Utvikling, 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.

Organisering:
Næringsrådgiver i kommunen er kontaktperson for bedriftene. Næringsrådgivere
sørger for mobilisering av bedrifter og prosjekter, bistår med søknadsutforming, lager
forslag til saksinnstilling og drøfter saker i samspill med næringsrådgivere fra alle
deltagende kommuner. Næringsrådgivere utformer saksinnstilling til styret i
fellesskap. Dette sikrer lik saksbehandling på tvers av kommunegrenser, og god
kvalitetssikring.

B E D R I F T S R E T T E T  N Æ R I N G S P R O G R A M

BEDRIFTSRETTET
NÆRINGSPROGRAM
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Bjørn Fauchald, Vestre Toten kommune, styreleder
Per Rognerud, Gjøvik kommune
Bror Helgestad, Østre Toten kommune
Arne Skogsbakken, Søndre Land kommune
Gro Fjell, næringslivsrepresentant
Lars Rognås, næringslivsrepresentant

Medlemmer i styret for næringsprogrammet:

Administrasjon for programmet har vært Kai Henning Glæserud fram til 1.juni 2020 og
Katrine Hveem Gjørvad fra 1.juni til 31.desember 2020. 

Finansiering – ressursbruk:
Programmet finansieres av deltagende kommuner, og fikk tilført ekstra midler i 2020
grunnet koronasituasjonen og behovet for ekstra midler til næringslivet. Programmet
ble overført følgende beløp for 2020:

Det er avholdt 10 styremøter, og behandlet 16 ordinære saker. I tillegg har regionen
samarbeidet om tildeling av ekstraordinære midler tilført kommunene for å avhjelpe
situasjonen som følge av korona. 9 søknader om ekstraordinære koronamidler er
behandlet i styret for næringsprogrammet. Saker under 100.000 ble i hovedsak
delegert til kommunevise behandlinger. 

B E D R I F T S R E T T E T  N Æ R I N G S P R O G R A M
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Bedriftene har stort behov for omstilling og kompetanseheving, økt synlighet og
økt digitalisering.
Næringsutviklingsprogrammet er relevant og viktig for bedriftene, og vil være det i
lang tid framover.
Næringsutviklingsprogrammet knytter kontakter mellom kommune og næringsliv,
og gir økt kunnskap begge veier.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Potensialet i nye arbeidsplasser er stort. Effekten av gjennomførte prosjekter har ofte
både en kortsiktig og langsiktig virkning. En spørreundersøkelse blant 26 bedrifter
som deltok i programmet i 2018 viser at det er skapt 49 nye arbeidsplasser i løpet av
2019. I 2020 ble det skapt 25 arbeidsplasser som et resultat av utvikling og vekst.

tillegg rapporter bedriftene om økt fokus og kunnskap om innovasjonsprosjekter,
bedre kjennskap til virkemiddelapparatet og styrket nettverk. 

Anbefalinger for videreføring av prosjektet:

B E D R I F T S R E T T E T  N Æ R I N G S P R O G R A M
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Et tettere samarbeid mellom næringsrådgiverne om bedriftskontakt og
saksbehandling, gir sterkere og mer aktivt samarbeid om næringsutvikling i
regionen.
Programmet bør aktivt arbeide for å synliggjøre støtteordningen blant
beslutningstagere utenfor Gjøvikregionen.

Næringsrådgiverere som jobber med næringsutvikling i regionen:

B E D R I F T S R E T T E T  N Æ R I N G S P R O G R A M
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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
starte egen virksomhet.
Gjennomføre arrangementer, møteplasser og nettverkssamling for
entreprenørskap.
Legge til rette for møter mellom aktørene i virkemiddelapparatet og innovasjons-
miljøene.

Formål:
Bidra til flere nye virksomheter og vekst i eksisterende bedrifter i Gjøvikregionen.

Mål:

Hovedaktiviteter:

Organisering:
Gjøvikregionen Utvikling ved Brooke Schjellerud er prosjektleder (PL) for 1. linje
tjeneste for Gjøvik og Vestre Toten kommune. Dette arbeidet innebærer
gjennomføring og oppfølging av gründersamtaler og næringsfaglig vurderinger. 
I tillegg har PL en koordineringsrolle i arbeidsutvalg og med eksterne aktører på
regionalt nivå (Landsbyen Næringshage, Total Innovation, DNB, NTNU, START NTNU,
osv.), fylkesnivå (Innovasjon Norge, IFK, osv) og i Innlandet (Hamarregionen Utvikling
og Lillehammer Vekst). Arbeidsutvalg er representanter for Gjøvikregionen Utvikling
og næringspådrivere fra alle kommunene i regionen.

E N T R E P R E N Ø R S K A P  O G  1 . L I N J E T J E N E S T E

ENTREPRENØRSKAP OG
1.LINJETJENESTE I GJØVIKREGIONEN
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Gjennomført 31 gründersamtaler og ga et godt tilbud for gründere og befolkning
med gode forretningsideer i Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune.
Gjennom samtalene fikk gründere god rådgivning til en bedre og raskere oppstart. 
Møter og koordinering: Koordinator og motor for 1. linje tjeneste i regionen. Sikre
samkjøring, kompetanse og erfarings og kompetansedeling mellom, NAV og
næringspådrivere i Gjøvikregionen. Som fører til bedre etablererråd og oppfølging
av gründere og start-ups i regionen.

Finansiering og ressursbruk:
Brooke Schjellerud (PL)                             40% 
1. linje tjenesten er finansiert av Gjøvik Kommune og Vestre Toten kommune.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Gjennom året har arbeidet og etableringen av Bright House bidratt til flere
møteplasser for gründere, start-ups og næringsliv. Arrangementer og møter har skapt
interesse og inspirasjon til entreprenørskap, innovasjon og et økt fokus på
kompetansedeling. 

Gjøvikregionen Utvikling skiller seg ut seg som en viktig koordinator for
entreprenørskap og innovasjon i Gjøvikregion. Innovasjonsmiljøet og næringsutviklere
i alle kommuner samarbeider bra om å legge til rette for og å gjøre det enklere for
gründer og innovasjonsprosjekter til suksess. 

Gjennom året har Gjøvikregionen Utvikling:

Anbefalinger for videreføring av prosjektet: 
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». Det anbefales å jobbe med å
koordinere og koble innovasjonsmiljøene gjennom felles arrangement og møter. Å
bygge på en rask 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 mellom det
innovasjonsmiljøet i Innlandet og nasjonalt.

E N T R E P R E N Ø R S K A P  O G  1 . L I N J E T J E N E S T E
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Utvikle CROSS-metodikk og gjennomføre CROSS innovasjonsverksteder.
Kunnskapsinnhenting fra sentrale miljøer og personer i Norge.
Pilotverksted gjennomført 9. mars 2020, med Expozd AS.
CROSS innovasjonsverksteder den 31. mars og 3. november ble avlyst pga.
korona.
To CROSS Webinar-intervjuer gjennomført. Det første den 11. juni med temaet
Raufossindustrien og NCE Manufacturing, og delingskulturen. Det andre den
19.juni med temaet Covid 19, kort og langtidseffekter og Innovasjon Norges
innovasjonstale.
Det første CROSS innovasjonsverkstedet ble gjennomført den 11. desember med
over 20 deltakere. Casebedrifter var Skogplanter Østnorge AS/Biri planteskole og
Nordre Vang gård i Østre Toten. Innovasjonsutfordringene var knyttet til
effektivisering av sorterings- og pakkelinjer for granplanter og purre.

Mål for prosjektet: 
Å løse konkrete innovasjonsutfordringer i bedrifter ved hjelp av kompetanse på tvers
av bransjer og fag. Å bidra til mer bærekraftige forretningsmodeller.
Et verksted med Innlandet som nedslagsfelt, men med Gjøvikregionen som hjemsted.

Hovedaktiviteter: 

Organisering:
CROSS styringsgruppe: Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling, Total
Innovation AS, Eidsiva AS, NIBIO Apelsvoll, NTNU Gjøvik, Mustad Næringspark AS,
Fagskolen i Innlandet, Manufacturing Technology - Norwegian Catapult Centre,
Raufoss industripark AS, Sintef og Innovasjon Norge. 

Prosjektansvaret ligger hos Gjøvikregionen Utvikling, med prosjektleder Jarle
Snekkestad og prosjektmedarbeider Mari Kristine Knudsen.

C R O S S  I N N O V A S J O N  2 0 2 0

CROSS INNOVASJONSVERKSTED
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Finansiering – ressursbruk:
Prosjektet har et tilsagn fra fylkeskommunen på kr. 400 000,-, samt tilsvarende
arbeidsinnsats fra Gjøvikregionen Utvikling relatert til planlegging, markedsføring,
etterarbeid, prosjektutvikling mm.

Forbruket i prosjektet så langt er kr. 123 000,-.

Timelister og estimert arbeidsinnsats fra prosjektleder og prosjektmedarbeider er kr.
180 000,-.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Et av fire CROSS innovasjonsverksteder er gjennomført, samt nye tiltak som webinar.
Måloppnåelsen er knyttet til nytten for bedriftene med innovasjonscase, og nytten for
deltakerne ellers. Tilbakemeldingen viser at den er høy. Jamfør blant annet
Mentimeter-evalueringen under, av verkstedet den 11. desember fra deltakernes side.
Tilbakemeldingen fra casebedriftene er god.

C R O S S  I N N O V A S J O N  2 0 2 0
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C R O S S  I N N O V A S J O N  2 0 2 0

27



Gjøvikregionens prosjekter innenfor bioøkonomi er lønnsomme, skaper
arbeidsplasser, er bærekraftige og bidrar til et lavere klimautslipp.
Bedrifter, kompetansemiljøer, kommuner og andre partnere har utviklet og
nyttiggjort seg ny forskning og kunnskap, som har ført til nyetableringer og
bedriftsutvikling. 
Gjøvikregionen og partnere har etablert et attraktivt gründermiljø for biobasert
verdiskapning.

Bioøkonomistrategien ble vedtatt i Regionrådet den 5. april 2019. I arbeidet med ny
Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-2025, anbefales det en revisjon av
handlingsprogrammet i Bioøkonomistrategien.

Mål for prosjektet:

Hovedaktiviteter:
Fortsatt gjenstår det å realisere mange av de 19 tiltakene i bioøkonomistrategiens
handlingsprogram. 

De tiltak som har vært iverksatt og gjennomført er:

T2 - A. Invest in Innlandet:
Gjøvikregionen Utvikling var prosjektleder for forprosjektet Invest in Innlandet.
Innlandet fylkeskommune vedtok i 2020 at Innovasjon Norge Innlandet skulle etablere
en slik funksjon, og en Invest in Innlandet-rådgiver er nå på plass.

T2 – B. Akkvisisjonsteam i Gjøvikregionen: 
Etablere operative team, som skulle jobbe med å trekke bedrifter og investeringer til
regionen, som opererte innen bio-materiale/industri/IKT-Cyber.
Status er at Raufoss Industripark, kommunene og Gjøvikregionen Utvikling har
organisert et arbeid rundt Hydro, Equinor og Panasonics batteri-initiativ. Andre
prosjekter er også aktuelle.

B I O Ø K O N O M I S T R A T E G I  F O R  G J Ø V I K R E G I O N E N

BIOØKONOMISTRATEGI FOR
GJØVIKREGIONEN
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T5 - Forstudie/forprosjekt: Massivtreproduksjon i Gjøvikregionen. 
Forstudien er gjennomført av Landsbyen Næringshage og Gjøvikregionen Utvikling.
Potensielle næringsaktører og investorer er kontaktet. Konklusjonen er at det er lite
aktuelt med etablering av en ny massivtrefabrikk i regionen med det første. Likevel er
det slik at de eksisterende trebearbeidende virksomhetene er i gang med, eller
planlegger produktutvikling og utvidet produksjon, med basis i større etterspørsel
etter trebygg. 

T7 - Forprosjekt Kompetansenettverk for SMB innenfor treforedling. 
Forprosjektet er gjennomført av Landsbyen Næringshage AS, med rapport av
19.12.2019. Blant annet ble det gjennomført en spørreundersøkelse, og møter med
bedrifter. Det ble avdekket både behov for og ønske om å opprette et bedriftsnettverk
for skog- og trebearbeidings bedrifter, samt at det geografiske området for
næringsnettverket bør utvides ut over Gjøvikregionen.
Landsbyen Næringshage AS anbefalte et 3-årig prosjekt, med basis i de bedriftene
som hadde sagt seg interessert i nettverkssamarbeid. Norwegian Wood Cluster måtte
involveres, for løpende å vurdere et samarbeid/sammensmelting. Det ble videre
anbefalt å dele verdikjeden skog inn i flere nettverk.
Prosjektanbefalingen er ikke fulgt opp ennå.

T 19 - Prosjekt KOM (kultur, opplevelser og mat). 
Prosjektmål for hovedprosjektet er a) Flere næringsaktører innen lokalmat, kultur- og
måltidsopplevelser, b) Etablere flere samarbeid/partnerskap og et eget nettverk på
tvers av bransjene kultur, opplevelser og mat, og c) Markedsføre og selge flere pakker
som omfatter kultur, opplevelser og mat i hele regionen.

Gjøvikregionen interkommunale politiske råd har bevilget partnerskapsmidler til
prosjektet for årene 2019-2022, og prosjektet er i gang.

Ut over de nevnte tiltakene, har Gjøvikregionen Utvikling mfl. en økende aktivitet inn
mot etablerere og gründere (T3), Mat fra Toten er revitalisert, mye i tråd med
ambisjonene i Agro Toten (AT) - Etablering av en nasjonal matklynge med ARENA
potensiale (T10) og Gjøvik kommune gjort en stor jobb med Skjerven (T15-A).

B I O Ø K O N O N M I S T R A T E G I  F O R  G J Ø V I K R E G I O N E N
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 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.
Spare arbeidsgivere for tid og ressurser når de rekrutterer internasjonal
kompetansearbeidskraft.
Bidra til at regionen blir en attraktiv og internasjonal region.

Legge forholdene til rette for tilflyttere og deres familier.
Bidra til at tilflytter er operativ fra første dag.
Integrering istedenfor isolering gjennom faglig og sosialt arrangementer og lett
tilgang til nyttig informasjonen.

Formål:
Å jobbe for at regionen skal ha et godt tilbud for integrering av de som er rekruttert hit
fra utlandet.

Mål for prosjektet:

Hovedaktiviteter:

Organisering:
Prosjektansvarlig (PA) er Tore Jan Killi, Regionsjef. Prosjektleder (PL) er Brooke
Schjellerud. PA og PL er ansatt i Gjøvikregionen Utvikling.

Finansiering og ressursbruk:
Brooke Schjellerud (PL)   10% 
Prosjektet er finansiert av kundene sine.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
INN nettverket har i underkant av 300 personer i systemet. (Dette er en økning med 50
personer fra 2019.) Kontinuerlig og bra arrangementer er mye av suksessfaktoren til
dette resultatet.

I N T E R N A T I O N A L  N E T W O R K  O F  N O R W A Y

INTERNATIONAL NETWORK OF NORWAY -
INN
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Gjennomført 8 Welcome to Norway seminarer og welcome meetings for
arbeidsinnvandrere som bor i regionen og jobber i lokale bedrifter. 
Gjennomført sosialt og faglig arrangement som bidrar til bedre integrering og
inkludering for arbeidsinnvandrere og støtter bedriftene som ønsker og trenger å
behold deres kompetanse. Eksempelvis; Taxes in Norway, Driving in Norway, Ski
Day og 17th of May Breakfast.
Kontinuerlig oppdatere og informere gjennom sosiale media kanaler og epost om
viktig og nyttig tips for arbeidsinnvandrere i regionen. Dette året har være preget
av informasjon om COVID-19, restriksjoner og viktig informasjon, samt tips om
hva de kan gjøre for å unngå psykiske problemer under pandemien. Eksempelvis
ble det gjennomført en kurs og verksted på «Self Care during Covid». 

Gjennom året har Gjøvikregionen Utvikling:

Anbefalinger for videreføring av prosjektet:
Prioriteringer fremover vil fokusere på å integrere INN-senteret i Bright House og
arbeide videre med internasjonalisering i regionen. Vi skal bruke tid til å bygge videre
på og styrke arrangement, kurs og nettverk. 

Prosjektet ønsker å stadfeste Gjøvikregionen som den regionen som jobber mest
proaktivt med rekrutering, integrering og inkludering av internasjonal arbeidskraft som
innlandets bedrifter trenger nå og i fremtiden. 

I N T E R N A T I O N A L  N E T W O R K  O F  N O R W A Y
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Rådmanns- og kommunedirektørutvalget (RKD), 

Næringsforum,

PSU-forum,

Kommunikasjonsforum,

Kompetanseforum,

Å sikre et godt samarbeid og god koordinering av felles saker og tema. 
Sikre god informasjonsflyt og koordinering av oppgaver
Koble parter i felles prosjekter
Sikre felles kommunikasjonsbudskap
Fremme saker og gi innspill 

Gjøvikregionen Utvikling koordinerer møtene i de regionale administrative
samarbeidsforumene, som består av;

Består av rådmenn og kommunedirektører i Gjøvikregionen.

Består av kommunale næringsrådgivere, Total Innovation, Landsbyen
Næringshage AS og Gjøvikregionen Utvikling. 

Består av kommunale samfunnsplanleggere.

Består av Gjøvikregionen Utvikling, og kommunikasjonsrådgivere i
kommunene (+ Gran), NTNU og Fagskolen Innlandet. 

Består av administrative ledere i kommunene, NTNU, Fagskolen Innlandet,
rektorer vgs, Karriere Oppland og to representanter fra næringslivet.  

Mål for forumene:

Næringsforum har utarbeidet et eget mandat. 

Forumene har møttes jevnlig i løpet av 2020. RKD har møttes månedlig, det samme
har Næringsforum og Kommunikasjonsforum. PSU-forum har møttes minst en gang
annenhver måned. Kompetanseforum har kvartalsvise møter.

I tillegg har Gjøvikregionen Utvikling i store deler av 2020 ivaretatt sekretærfunksjonen
for møter i det interkommunale koronakoordineringsmøtet, bestående av
kommuneoverleger, ordførere og kommunedirektører/rådmenn. Det har i perioder
vært ukentlige, eller flere månedlige møter. 

R E G I O N A L E  S A M A R B E I D S F O R U M

REGIONALE SAMARBEIDSFORUM
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RKD: Koronakoordinering, Interkommunale samarbeidssaker, Horisont-saker,
regional eierskapspolitikk, helsefellesskapet, strategisk plan for Gjøvikregionen
mm.
Næringsforum: Koronatiltak rettet mot næringslivet, CROSS-innovasjonsverksted,
Strategisk plan for Gjøvikregionen, anskaffelsesstrategien for Gjøvikregionen mm.
PSU-forum: Plansaker, utvikling av regionale planer, koordinering av utredninger,
utvikling av Mjøsbyregionen, bo- og befolkningsutvikling
Kommunikasjonsforum: Kommunikasjon rundt korona, tiltak, smittesituasjon,
koronatelefon, kompensasjonsordning. Kommunikasjonsstrategi for studiebyen
Gjøvik. 
Kompetanseforum: Drøfter og gir innspill til saker som gjelder tilrettelegging,
organisering av tilbud til voksne som vil skaffe seg ny kompetanse.

I 2020 har følgende saker dominert dagsorden:

R E G I O N A L E  S A M A R B E I D S F O R U M
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