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F O R O R D

FORORD

2021 har blitt preget av restriksjoner forårsaket av pandemien og som slik sett har
begrenset fysisk møteaktivitet og arrangement. På tross av dette har man i stor grad
klart å holde trykket oppe med tanke på å realisere vedtatte målsettinger.

I forbindelse med behandling av nasjonal transportplan har man gjennom partnere i
Stor Oslo Nord gjennomført et stort mobiliserings- og påvirkningssamarbeid.
Sammen med flere titalls bedriftsledere har man synliggjort næringslivets behov for
bedre og sikrere transportårer fra regionen til Osloområdet. Selv om en ikke fikk fult
gjennomslag for en helhetlig utbygging av RV 4 mellom Oslo og Mjøsbrua fikk en
uttelling ved at strekningene på Rv 4 mellom Mjøsbrua og Hunndalen og Roa – Gran
ble tatt inn i den nasjonale transportplanen. Videre realiseres planene om å etablere
timesavganger på Gjøvikbanen i løpet av høsten 2022.

Påvirkningsarbeidet med å sikre statlige arbeidsplasser har hatt høy prioritet og
spesielt krevende har det vært å holde seg oppdatert omkring- og gi innspill til ny
sykehusstruktur. Etablering av helsefellesskap mellom kommunene og Sykehus
Innlandet har medført at kommunene har blitt utfordret til å samhandle tettere, og en
har derfor etablert Helseregion Gjøvikregionen-Hadeland. 

I en region som preges av en aldrende befolkning og der kommunene blir pålagt
stadig nye oppgaver innen helse- og omsorgssektoren oppstår det et krav om å
utvikle og ta i bruk nye innovative løsninger. Her bør regionen ha alle muligheter til å
lykkes – bla a ved aktiv bruk av tilbudene som gis ved Verksted for Integrerte
Helsetjenester, men her kunne en ønsket at kommunene var enda mer framme i skoa
ved å utnytte mulighetene ved konkrete bestillinger til Verkstedet og partene som
betjener det.

Gjøvikregionen har i tett samarbeid med næringsrådgiverne i kommunene prioritert
innsatsen ved å legge til rette for nærings- og arbeidsplassutvikling. Bl a har en høstet
gode erfaringer med å planlegge for- og legge til rette for en batterifabrikk.
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F O R O R D

Erfaringer fra dette samarbeidet har ført til at det er vedtatt et forsterket
næringssamarbeid og varig videreføring av næringsprogrammet. Arbeidet med
CROSS-verksted og tilrettelegging mtp etablering av nasjonal cybersikkerhetsklynge
har pågått for fullt. 

Den regionale samhandlingen har hatt en god utvikling og kommunene synes å finne
sammen til stadig flere samarbeidsprosjekt og prosesser – en vil her spesielt dra
fram det omfattende arbeidet knyttet til å utvikle en helhetlig plattform som kan
danne grunnlaget for vesentlig mer interkommunalt samarbeid.

Stian Olafsen
Regionleder
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B A T T E R I F A B R I K K  I  G J Ø V I K R E G I O N E N

BATTERIFABRIKK I GJØVIKREGIONEN

Bjugstadmarka i Gjøvik kommune
Hasvoldseter i Søndre Land kommune
Krabyskogen i Østre Toten kommune

Hydro, Equinor og Panasonic (Joint Battery initiative) offentliggjorde i 2020 at de
ønsket å bygge en batterifabrikk i Norge, og lanserte en konkurranse om å få
etableringen. Mange av landets kommuner/regioner meldte seg på. Så også
Gjøvikregionen. Det ble gitt et tilskudd fra Næringsprogrammet, og med
prosjektledelse fra Raufoss Industripark (Øivind Hansebråten), og med deltakelse fra
alle fem kommuner, Gjøvikregionen Utvikling og ulike miljøer, ble det lansert tre
lokaliteter i vår region. Disse ble presentert i et felles prospekt.
 
De tre lokalitetene var:

Flere arbeidsgrupper jobbet systematisk med å forberede grunnlaget for en
etablering, og planarbeidet knyttet til aktuell næringsarealer i Gjøvik, Østre Toten og
Søndre Land tok fart. 

Sommeren 2021 ble det avklart at det ikke ble en etablering i Gjøvikregionen, men alle
de positive effektene av å ha samarbeidet godt om prosjektet, førte til at det ble
bestemt at kommunene og regionen skal jobbe enda tettere sammen i større
næringssaker. 
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B R I G H T  H O U S E  2 0 2 1

BRIGHT HOUSE 2021

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 
Sikre god, tydelig og korrekt informasjon i riktig kanal
Bidra til mer effektiv kommersialisering av FoU
Øke samhandlingen mellom NTNU, næringslivet, det offentlige og
virkemiddelapparatet 
Legge til rette for utvikling av nye arbeidsplasser gjennom oppstartsbedrifter og
nye prosjekter
Videreutvikle eksisterende næringsliv slik at de forblir konkurransedyktige og
voksende

Mål for prosjektet:
Å skape et miljø og en kultur for gründerskap og innovasjon i Gjøvikregionen. 

Bright House skal være en arena for aktivitet, samarbeid og utvikling for å skape
innovative løsninger og flere arbeidsplasser i regionen.

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. Det er blitt ansatt Community Manager (CM) under
Gjøvikregionen Utvikling, som har ansvar for prosjektets gjennomføring og daglig drift
og utvikling av huset.

Finansiering og ressursbruk:
Brooke Schjellerud (CM) 100 % (frem til 01. mai 2021)
Lotte Kildeborg (CM) 50 % (fra 01. mai 2021)

Mustad Næringsbark bidrar økonomisk med 20% finansiering av CM. For 2021
tilsvarte dette 200 000 kroner. 
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B R I G H T  H O U S E  2 0 2 1

Jobbet videre med merkevarebygging av Bright House, sikret god synlighet på
nett, sosiale medier og på arrangementer der Bright House har vært til
stede/arrangert.
Stått for den daglige driften av Bright House, gjennom koordinering og
kommunikasjon med interne og eksterne aktører, omvisninger, mottak av nye
leietakere, møteromsbookinger og generell drift.
Gjennomført og tilrettelagt for arrangementer, fysisk der det har latt seg
gjennomføre og/eller digitalt. Blant webinarer, livesendinger, Gjøvik Galla,
Næringslivsdagen, Bright Bars x2.
Revidert Strategisk Plan for Bright House 2021-2024.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Arbeidet med driften av Bright House har gått i henhold til planen. Også i 2021 ble
store deler av året preget av pandemien, som i sin tur førte til mindre aktivitet på
huset enn forventet. Dog åpnet det seg en mulighet noen måneder på høsten der vi
fikk gjennomført flere fysiske arrangementer. Generelt har det vært færre personer på
huset i løpet av året, som en naturlig følge av pandemien. Det gjorde at vi tenkte nytt
og gjennomførte flere digitale møter og arrangementer, blant annet en
frokostseminarserie «Bright Morning» på 7 deler i samarbeid med DNB Oppstartslos.
Denne distribuerte vi som livesending på Facebook, med god rekkevidde og stort
engasjement. Totalt nådde vi 1500 personer ved å gjennomføre på denne måten, det
er viktig læring som vi tar med oss videre inn i det nye året. 

Gjennom året har Gjøvikregionen Utvikling:

Anbefalinger for videreføring av prosjektet:
Det anbefales å videreføre prosjektet. Andelen interne ressurser er redusert med
tilsvarende en stilling, det vil si at det er mindre ressurser til utvikling og drift av huset.
Gjøvikregionen Utvikling fortsetter som ansvarlige for den daglige driften, samt bidrar
inn i det strategiske arbeidet med fokus på profilering og synliggjøring av start-ups og
innovasjonsprosjekter i Gjøvikregionen gjennom god kommunikasjon og
arrangementer.
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C R O S S  I N N O V A S J O N S V E R K S T E D

CROSS INNOVASJONSVERKSTED

Mål for prosjektet:
Å løse bedrifters konkrete innovasjonsutfordringer ved bruk av kompetanse på tvers
av bransjer og fag, i regisserte innovasjonsverksteder (mini-sprint). 
Å bidra til mer bærekraftige forretningsmodeller.

Hovedaktiviteter:
Prosjektet har i årene 2020 og 2021 blitt sterkt preget av pandemien, med flere
avlysninger og utsettelser. Før pandemien, i mars 2020 ble det gjennomført et
pilotverksted, og etter dette er det gjennomført to CROSS Webinar-intervjuer, og et
første større CROSS innovasjonsverksted 11. desember 2020. 

I 2021 ble det gjennomført et større CROSS innovasjonsverksted den 20. oktober på
Manufacturing Katapult (Bygning 5) i Raufoss Industripark. Casene var fra Hexagon
Ragasco AS og Less AS. Det ble laget en film fra dette CROSS-verkstedet for å kunne
dokumentere metodikken, og kunne spre denne (https://youtu.be/9X18XOJMzN0).

Organisering:
CROSS styringsgruppe: Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen Utvikling, VAAGER
Innovasjon (Total Innovation AS), Eidsiva AS, NIBIO Apelsvoll, NTNU i Gjøvik, Mustad
Næringspark AS, Fagskolen Innlandet, Manufacturing Technology - Norwegian
Catapult Centre, Raufoss Industripark AS, SINTEF Manufacturing AS. Det er
gjennomført to styringsgruppemøter i 2021.

Prosjektansvaret ligger hos Gjøvikregionen Utvikling, og prosjektleder Jarle
Snekkestad, og prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Innovasjon Norge
Innlandet v/innovasjonsrådgiver Kaja van den Berg.

Finansiering og ressursbruk:
Prosjektet har et tilsagn fra fylkeskommunen på kr. 400 000,-, samt tilsvarende
arbeidsinnsats fra Gjøvikregionen Utvikling relatert til planlegging, markedsføring,
etterarbeid, prosjektutvikling mm.
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C R O S S  I N N O V A S J O N S V E R K S T E D

Forbruket i prosjektet så langt i 2019 og 2020 er kr. 123 000,-. Forbruket i 2021 er på
kr. 64.310, -. Av fylkeskommunens bevilgning på kr. 400.000, - gjenstår dermed kr.
212.690, -.

Som egenandel dekker Gjøvikregionen Utvikling lønn og sosiale utgifter til
prosjektleder. Dette beløp seg til kr. 104.550, - i 2021.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
I 2021 var det planlagt å gjennomføre 2-3 CROSS-verksteder, men pga. pandemien
endte det opp med ett verksted den 20. oktober. 

Måloppnåelsen er knyttet til nytten for bedriftene med innovasjonscase, og nytten for
deltakerne ellers. Mentimeter-evalueringen fra 20. oktober viser at den er høy.
Tilbakemeldingen fra casebedriftene er meget god.
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C Y B E R L A N D

CYBERLAND

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.

Mål for prosjektet:
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. Det har blitt brukt mye tid og
ressurser på klyngeetablering og det er nå etablert et interimstyre som ledes av
regionsjefen.

Prosjektet skal bidra til videreutvikling av Cyber Range i nær tilknytning til NTNU og
Cyberforsvaret på Jørstadmoen, og samtidig vurdere muligheter for å etablere en
katapult i tilknytning til CR. Prosjektledelsen er nå overtatt av Gjøvikregionen Utvikling
og Lillehammerregionen Vekst.

Verdiskapningsmål:
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.

Hovedaktiviteter:
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C Y B E R L A N D

Talenter og rekruttering: NTNU, Cyberingeniørskole, VGS og ungdomssatsing.
Koblinger NTNU og Cyberforsvar, NTNUs innovasjonsoppdrag. Kommunisere og
synliggjøre suksesser. Cyberland som prosjektnavn.
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 til klyngen ved å
utforme medlemspakker/medlemsgrupper (våren 2022). 
Rekruttert strategiske medlemmer / partnerskap i 2021.
Opprettholde oppslutning i regionen og blant samarbeidspartnerne, også fokus på
kobling på tvers av klynger og fagområder.

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

Finansiering og 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 er åpnet for kommersiell
aktivitet Q2 2021. NTNU har blitt tildelt 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 IFK, Gjøvik kommune og Gjøvikregionen til
sammen har bidratt med 5,3 mill rettet til å realisere bedriftscase som er foredlet
igjennom TTO. I tillegg har VAAGER Innovasjon jobbet systematisk med bedrifts- og
arbeidsplassutvikling etter bestilling og finansiering fra Cyberland. Siste halvår er det
etablert 72 nye arbeidsplasser hovedsakelig i Gjøvik. I PRE-SIVA fase (tidlig-tidligfase)
er det nå under etablering 35 nye arbeidsplasser med potensiale for 121 nye over 2 år. 
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H E L S E I N N  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

HELSEINN VERKSTED FOR INTEGRERTE
HELSETJENESTER

Verkstedet i Bright House på Gjøvik er et rom for samskaping, samhandling og
idéutveksling.

I verkstedet tilbyr Helseinn, sammen med Gjøvikregionen Utvikling og NTNU,
kompetanse og verktøy innen innovasjonsmetodikk. Rommet er tilrettelagt for kreativ
problemløsning i samarbeid med andre. I verkstedet jobber Helseinn spesifikt med å
utvikle morgendagens effektive og integrerte helsesystem i samarbeid med helse- og
omsorgstjenestene i Gjøvikregionen og Sykehuset Innlandet, men rommet kan også
brukes av medlemmer som trenger et sted for å drive kreative prosesser.

Bemanningen er styrket ved at prosjektkoordinator er ansatt med midlene bevilget fra
Statsforvalteren. Prosjektkoordinator begynte i stillingen 1.juni. Husleien dekkes av
Helseinn, NTNU i Gjøvik og Fagskolen Innlandet.
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H E L S E I N N  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

Idéverksteder
Dialogmøter med alle fem kommuner for å innhente behov
Innoagent kompetanseprogram 
Digitalt sårprosjekt (https://youtu.be/0pyuwMGhGHo)
USHT – Pasientsikkerhet i Innlandet  
USHT – Ny rehabiliteringsplan Gjøvik kommune  
OU-programmet Sykehuset Innlandet
I samarbeid med NAV Innlandet arrangert kreativt verksted for å identifisere og
utforske muligheter i arbeidsmarkedet i kjølvannet av COVID-19. 
Innspilling av film om Helseinn med promotering av verkstedet
Fasilitert digitale workshops for SI og USHT, får stadig henvendelser om bistand
til prosessledelse. 
Søknad til RFF Innlandet: Innoready

Kompetansebygging
Oppgavefordeling
Teknologi og erfaringer 
Videreføring av kompetanseprogrammet Innoagent 

Hva skjer i verkstedet? 
Verksted for integrerte helsetjenester er en fysisk møteplass og arena for tverrfaglig
samskaping og utvikling. Verkstedet ligger i innovasjonshuset Bright House i Gjøvik,
et steinkast fra NTNU med sine kompetansemiljøer. Det er primært et
samhandlingsverksted i tett fysisk samspill med de øvrige aktivitetene i Bright House
og Institutt for design ved NTNU. Det legges også opp til et tett samarbeid med og
engasjement fra de andre utdannings- og forskningsmiljøene i regionen, som
Høgskolen i Innlandet og Fagskolen. Her kan virksomhetene få hjelp med å starte sin
innovasjonsreise, og bli guidet gjennom ulike prosesser for å skape mer treffsikre og
brukervennlige tjenester og produkter. I tillegg har det det gjennom året vært jevnlige
besøk av spennende gjester som forteller om hvordan de har jobbet med samskaping
og utvikling av fremtidige helsetjenester- og system i andre regioner.
Gjesteforelesningene har vært åpne for alle.

Aktiviteter:

Prosjektledelsen har ønsket å involvere kommunene i enda større grad i bruk og
videreutvikling av verkstedet. Representantene fra kommunene i styringsgruppa har
kommet med følgende prioriteringer og innspill 
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I N T E R K O M M U N A L E  S A M A R B E I D S O M R Å D E R

INTERKOMMUNALE 
SAMARBEIDSOMRÅDER
Gjøvikregionen Utvikling (GU) har i en utvidet rolle, på vegne av
Kommunedirektørkollegiet (KDK), ført i pennen en Håndbok i interkommunalt
samarbeid for Gjøvikregionen, og koordinert behandlingen av denne i regionale
politiske forum og i kommunene. Dette foregikk i siste halvdel av 2021. 

Videre har GU regissert og koordinert en prosess i kommunene som har handlet om å
utrede forslag til nye interkommunale samarbeidsområder, som kan gi gevinst.
Arbeidet avsluttes i 2022.
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MEDIESAKER 2021

17

Gjøvikregionen har vært omtalt i en rekke mediesaker i gjennom 2021, alt i fra
politiske saker, begivenheter, arrangementer og prosjekter. Her er et utvalg.
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N Æ R I N G S L I V S D A G E N  2 0 2 1

NÆRINGSLIVSDAGEN 2021

Mål for prosjektet:
Utgangspunktet for Næringslivsdagen er å skape en møteplass mellom studenter og
lokalt næringsliv der bedriftene får mulighet til å profilere seg via stand og bli bedre
kjent med studentene i studiebyen Gjøvik. 

Studentene får mulighet til å utveksle spennende prosjektoppgaver, og
master/bachelor oppgaver med det lokale næringslivet. Bedriftene får også møte
studenter som er ute etter relevante heltids- og deltidsjobber. 

I dag arrangerer linjeforeningene egne karrieredager, men opplever ofte at deltakelsen
fra lokale bedrifter fra regionen er lav. Ved å skape en lavterskelarena hvor studentene
uavhengig av studieretning, og lokalt næringsliv får mulighet til å møte hverandre,
håper vi på å koble disse aktørene sammen.

Hovedaktiviteter:
Planlegging, koordinering, gjennomføring og evaluering av arrangementet
Næringslivsdagen som ble gjennomført 5. oktober i Campus Arena Gjøvik. Avholde
jevnlige møter, innhente bedrifter til stands, planlegge markedsmateriell og
kampanjer, logistikk og praktisk gjennomføring før, under og etter arrangementet.

Organisering:
Arrangementet ledes av Gjøvik kommune, Gjøvikregionen Utvikling og Bright House. I
tillegg bidrar Fagskolen Innlandet og NTNU i Gjøvik, i tett samarbeid med studenter
ved linjeforeningene.

Finansiering og ressursbruk:
Eksisterende ressurser hos de ulike aktørene, samt finansielle midler spons +
inntekter fra stands.
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Vi fikk over 50 påmeldte bedrifter som hadde stand og 4 stk
bedriftspresentasjoner 
600 studenter var innom Næringslivsdagen
Gode erfaringer fra gjennomføringen, og gode refleksjoner i etterkant under
vurderingen
Det ble etablert et godt samarbeid med studentene som var med å arrangere
dagen
Vi fikk mye god medieomtale både før og etter arrangementet

60 % av bedriftene oppga at det var etablert kontakt med en student vedr.
prosjekt/bacheloroppgave, og nesten 90 % ønsker å delta neste gang
Studentene trakk frem bedriftspresentasjonene som spesielt attraktive, i tillegg til
gratis mat og drikke.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:

En spørreundersøkelse ble sendt ut til bedriftene og studentene i etterkant

Anbefalinger for videreføring av prosjektet:
Næringslivsdagen arrangeres på nytt i 2022, datoen er satt til 13. september og er
under planlegging. Vi tar med oss mye viktig læring fra sist gang inn i videre arbeid.

N Æ R I N G S L I V S D A G E N  2 0 2 1

21



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

Kommunedirektørkollegiet (KDK, tidl. RKD) - Består av rådmenn og
kommunedirektører i Gjøvikregionen.
Næringsforum - Består av kommunale næringsrådgivere, Vaager Innovasjon (tidl.
Total Innovation), Landsbyen Næringshage AS og Gjøvikregionen Utvikling.
Plan- og samfunnsutviklingsforum (PSU-forum) - Består av kommunale
samfunnsplanleggere.
Kommunikasjonsforum - Består av Gjøvikregionen Utvikling,
kommunikasjonsrådgivere i kommunene (+ Gran), Horisont, NTNU i Gjøvik og
Fagskolen Innlandet.
Kompetanseforum - Består av Gjøvikregionen Utvikling, administrative ledere i
kommunene, NTNU i Gjøvik, Fagskolen Innlandet, rektorer vgs, Karriere Oppland og
to representanter fra næringslivet.

Sikre 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, informasjonsflyt og erfaringsutveksling
Fremme saker, utarbeide felles saksfremlegg og gi innspill
Sørge for involvering, prosess og håndtering 
Være en ressurs for drøfting, saksbehandling og oppfølgning av regionale planer

Gjøvikregionen Utvikling koordinerer og planlegger møtene i de ulike regionale
administrative samarbeidsforumene som består av:

Mål for forumene:

Forumene har gjennom året møttes til jevnlige møter. KDK har møter månedlig,
samme har næringsforum. Kommunikasjonsforum og PSU-forum har møttes
annenhver måned, mens kompetanseforum har kvartalsvise møter.

22
 



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

I 2021 har følgende saker dominert dagsorden:

KDK: 
Samarbeid og koordinering av covid-innsatsen, et utvidet interkommunalt samarbeid
om tjenester og forvaltning (håndbok og utvikling av rapporteringsstruktur),
Helsefellesskapet, Helseregion Gjøvik og Gran/Lunner, Gjøvikregionens legevakt,
eierskapssekretariat, ressurskrevende tjenester, Strategisk plan for Gjøvikregionen,
Cyberland, Kommune-CSIRT, DiGi-Innlandet, digitalisering og digital ledelse,
Anskaffelsesstrategi for Gjøvikregionen, Samordning av IKT (SIKT) og Bedriftsretta
næringsprogram.

Næringsforum: 
Strategisk plan for Gjøvikregionen, CROSS innovasjonsverksteder, nasjonal
cyberklynge, JBI-batterifabrikk, markedsføring av næringsarealer, bedriftsrettet
næringsprogram, koronakompensasjon for næringslivet, ny anskaffelsesstrategi for
Gjøvikregionen, mentorpool, studiebyen Gjøvik, Bio-Valley, strategisk forum for
toppledere, Manufacturing Catapult på Raufoss, og et tettere næringssamarbeid i
regionen.

PSU-forum: 
Sikring av informasjonsflyt, erfaringsutveksling og etablering av felles
situasjonsforståelse rundt planer og tema, sammenstilling og vedlikeholde oversikt
og felles kunnskapsgrunnlag for planlegging i Gjøvikregionen, saksbehandling og
oppfølging av regionale planer, utarbeiding av felles saksframlegg for kommunene og
for regionen i plansaker. Innspill til strategisk plan og handlingsplaner for
Gjøvikregionen.

Kommunikasjonsforum: 
Koronakommunikasjon, vaksinekommunikasjon, smittesituasjon, studiebyen Gjøvik,
dataangrep, inbyggerrekruttering, innholdsmarkedsføring, profileringsprosjekt
Gjøvikregionen, tips grafisk profil og malverk, internkommunikasjon, verktøy, analyse,
arrangementer, Næringslivsdagen 2021. 

Kompetanseforum: 
Harmonisering Voksnes Læring , økonomi/budsjett , utdanningsløftet , endringer i
opplæringsloven, bedriftsundersøkelsen fra NAV, uttale til skoletilbudet vgo for
ungdom og voksne, status læreplasser og formidling, Høgskole/fagskoletilbud,
Kompetanse Pluss for bedrifter, handlingsplaner mm.
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STOR-OSLO NORD

Mål for prosjektet:
Stor-Oslo Nord er en allianse av åtte kommuner og to fylkeskommuner, som jobber
for en helhetlig utbygging av Rv4 (spesielt i nord og i sør) og ny dobbeltsportrasé på
Gjøvikbanen mellom Oslo og Roa. Femti bedrifter er partnere i arbeidet.

Hovedaktiviteter:
I 2021 har aktivitetene vært direkte knyttet til å oppnå prioritering i Nasjonal
Transportplan, som ble behandlet i juni i Stortinget. Møter med storting og regjering,
deltakelse i høringer og prosesser, besøk fra sentrale politikere, arbeid samme med
alliansepartnere og bruk av media og sosiale medier. 

Organisering:
Stor-Oslo Nord var i 2021 ledet av en styringsgruppe bestående av to
fylkeskommunale politikere, alle ordførerne, samt at tre kommuner hadde med
ytterligere et formannskapsmedlem fra et av regjeringspartiene. 

Finansiering og ressursbruk:
Stor-Oslo Nord finansieres gjennom årlige tilskudd fra kommunene og
fylkeskommunene, samt fra et fond. Kostnadene i 2021 var kr. 1.139.336, -, inntektene
var kr. 854.395, -, noe som ga et resultat på – 289.941, - som ble saldert mot fondet.
Fondet er dermed oppbrukt, og har en saldo på – kr. 10.540, -.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Med innsats fra mange, herunder Stor-Oslo Nord, har det i NTP 2022-2033 lyktes å få
gjennomslag for en firefelts motorveg mellom Mjøsbrua og Hunndalen på Rv4, med
tunnel under Gjøvik, og fullføring av motorvegen på Hadeland fase II inn i NTP 2022-
2033. En samlet utbygging på til sammen 7,5 mrd. En helhetlig utbygging, som skulle
ha inkludert strekningene Grua-Nittedal-Oslo og Hunndalen-Jaren, ble ikke prioritert. I
NTP er likevel Rv4 omtalt som aktuell for videre utbygging i andre del av NTP, dvs. fra
2028-2033, og merknadene fra Transportkomiteen viser at det er et klart politisk
flertall for en videre planlegging og utbygging av Rv4.
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Det ble ikke tatt inn midler til planlegging av en ny dobbeltsportrasé mellom Oslo S og
Roa på Gjøvikbanen, men en samlet Transportkomité peker på dobbeltspor som den
langsiktige løsningen. Tidligere prioriteringer på Gjøvikbanen videreføres i ny NTP,
med tiltak som gir timesfrekvens fra Gjøvik til Oslo fra desember 2022, og legger til
rette for morgentog til Gjøvik før kl. 08.00.

Før jul 2021 bekreftet samtlige kommuner og fylkeskommuner at de ønsket å
videreføre medlemskapet i alliansen, og bidra med et økt årlig tilskudd. Stor-Oslo
Nords bedriftspartnere ønsker også å jobbe sammen med Stor-Oslo Nord.

Medieoppmerksomhet:
NRK-intervju med konsernsjef Morten Brandtzæg i Nammo AS, adm.dir. Skjalg S.
Stavheim i Hexagon Ragasco AS og adm.dir. Øivind Hansebråten i Raufoss
Industripark er et av mange medieinnslag om behovet for ny Rv4 og utbygging av
Gjøvikbanen i 2021.
Stor-Oslo Nord har for øvrig vært aktiv på Facebook.
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STUDIEBYEN GJØVIK

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. 

Opprette en felles nettside for studiebyen Gjøvik
Felles bildebank med bilder som alle aktørene kan bruke i sin markedsføring
Felles markedsførings- og rekrutteringskampanje      

Ansette en studiebypådriver som skal ha ansvaret for oppfølgning av
kommunikasjonsplan og tiltak
Faste møtepunkter for å diskutere felles kommunikasjonstiltak
Styrke merkenavnet Campus Gjøvik
Samkjøre kampanjer
Koordinere aktiviteter og arrangementer

Studiebypådriveren har ansvar for å opprette en egen nettside med dynamisk
informasjon som holdes oppdatert til enhver tid. Domene: www.studygjovik.no.

Studentrabatt i butikker i byen
Skilting og merking fra Gjøvik sentrum og opp til Campus Gjøvik
Merker i asfalten med sitater/utsagn fra skysstasjonen og opp til Campus Gjøvik
Bannere i Gjøvik sentrum ved studiestart og fadderuka

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.

Vi skal:

Hovedaktiviteter:
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.
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Organisering:
Prosjektgruppen består av:
Mari Bjørnstad Grønlie (Gjøvik kommune)
Louise Green (Sit)
Lotte Kildeborg (Gjøvikregionen Utvikling)

Referansegruppen består av representanter fra Fagskolen Innlandet, NTNU i Gjøvik,
Sit, Gjøvik kommune, Gjøvikregionen Utvikling, Byen Vår Gjøvik, Innlandet
fylkeskommune og Studentparlamentet. 

Finansiering og ressursbruk:
Eksisterende interne ressurser hos de ulike aktørene.

Vurdering av måloppnåelse knyttet til mål i prosjektet:
Kommunikasjonsstrategien for studiebyen Gjøvik ble ferdigstilt i begynnelsen av
2021, det ble ansatt en studiebypådriver sommeren 2021 som har jobbet videre med
strategien i tett samarbeid med prosjektgruppen. Flere konkrete tiltak er iverksatt og
gjennomført. Det er blitt satt sammen et kommunikasjonsforum for studiebyen Gjøvik
som består av deltakere/kommunikasjonsressurser fra referansegruppen som møtes
månedlig for koordinering av aktiviteter, budskap og plattformer. 

Anbefalinger for videreføring av prosjektet:
Det anbefales at Gjøvikregionen Utvikling deltar videre i dette arbeidet som er svært
viktig for å koble studentene til næringslivet på en hensiktsmessig måte og legge til
rette for samarbeid.
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