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Utvalgets mandat

 Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold for næringslivet i 

Innlandet.

 Kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på 

sentrale vekstområder i landsdelen.

 Foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen, lønnsomme 

arbeidsplasser og verdiskapingen i regionen.

 Se på kommunikasjonslinjer



Tilnærming til mandatet

• Er det noen grunntrekk/suksessfaktorer som kan anvendes på bredere front? 
Hva kjennetegner de som lykkes? 

• Hva er «best practice» innenfor de ulike bransjer, og i hvilken grad og på 
hvilken måte kan dette overføres til andre? 

• Er det noen områder der Innlandet har ressurser og/eller er posisjonert til å ta 
en ledende/sterkere rolle nasjonalt og internasjonalt?

• Kan vi identifisere nye framtidige utviklingsområder der Innlandet gjennom 
sine ressurser og sin kompetanse har gode forutsetninger for å lykkes? 



Infrastruktur og regionforstørring

 Rv4 og togforbindelse Gjøvik – E6
 BI-utredning
 Tverrforbindelse Raufoss – Elverum
 Ett arbeidsmarked rundt Mjøsa
 Sør-regionene legge til rette for Oslo-utvidelse
 Dugnadsløft for bedre infrastruktur for fremføring 

av skog



Regionforstørring av Mjøsbyen – effektiv 
kommunikasjon og infrastruktur



Raufossklyngen – norsk toppidrettssenter og et 
nav for industri og næringsliv





Industriens toppidrettssenter 

 Vi hjelper hverandre med å perfeksjonere 
detaljene

 Sterk kultur for deling

 Tett samarbeid med Norges fremste 
utdannings- og forskningsmiljøer

 Bedriftene i klynga har økt
produktiviteten med 30 prosent. 

 Økt vår samlede omsetning
med en milliard kroner.



Reiselivet i hele regionen samles og utvikles
- bransjesenter og forskning i Lillehammer

Snø og fjell



Reiselivet i FjellNorge – nye tak

 Etablere en sterkere felles satsing utad/internasj.

 Bransje og fag/FoU-senter på Lillehammer

 Forskningsløft a la Forskningsløft Nord

 Flyplass – tilgjengelig/åpne. Trysil og Beitostølen

 Trenger endret incenstivsystem fra spes 
Innovasjon Norge.Samt kick off midler for å sikre 
deltagelse fra mange nok i starten

 Etablere et mer forpliktende nettverkssamarbeid



”Veksthus og månelanding” for grønt skifte



Innlandets jord og skog i det 
grønne skiftet

 Etablere veksthus-senter for bioøkonomi i Norge

 Fabrikk for fremtidens foredling av skogen sør i 
regionen (størstedelen av tømmer kjøres ut av 
regionen i dag)

 Forskningsløft for bioenergi/genetikk og økonomi

 Massiv mobilisering av lokalmat-satsing



Bioøkoniomien – og skogen i Innlandet

• Valutainntekter etter olje-epoken i norsk økonomi

• Klimavennlig økonomisk virksomhet

• 45% av råstoffet i Norge vokser i Innlandet.

• Kan øke uttaket betydelig – 50-100%

• På kort sikt – bedre transport til massevirkeforbrukende industri 
utenfor regionen. Knyttet dette til andre jernbaneprosjekter.

• På kort sikt – etablere arbeidskraft- og transportekstensiv 
foredlingsindustri. FoU.

• På lang sikt – 7-17 år, etablere ny basisindustri der råstofftilgangen 
er størst – «langs en jernbanelinje i Hedmark». EUR 1-2 Mrd
investering med ringvirkninger.



Bioøkoniomien – gener, dyr og planter

 Vekstmulighetene ligger i eksport av teknologi og kompetanse og utvikling av nye produkter og 
tjenester innenfor områder Innlandet allerede er nasjonalt/internasjonalt ledende.

 Områder:
– Leverandørindustri av essensielle innsatsfaktorer til bærekraftig matproduksjon
– Genetikk
– Fôr
– Gjødsel
– Energi
– Vann
– Bioenergi
– Matproduksjon
– Effektiv jordbruk
– Foredlingsindustri

 Vi må også bli best på å utnytte sidestrømmene fra matproduksjon og skogdrift.


 For å få til dette trenger vi et forskningsløft og vi trenger et bioøkonomisenter lagt til Innlandet



Norges utviklingsregion for spill og gaming



Spillutvikling for Norge utvikles og 
driftes i Innlandet

 Gaming og spillutviklingsmiljøet får en sterk 
integrering 

 NT blir navet i utvikling av denne samordningen og 
utfører operasjonelle tjenester

 Drift av nye tildelte spill/konsesjoner legges til og 
utvikler Hamar-miljøet  

 Klynge etableres – Arena/NCE status



Landets innovasjonssenter 
for offentlige tjenester



Behov for bedre og smartere arbeidsstrømmer 
i offentlig sektor

• I 2040 vil det være dobbelt så mange 
over 80 år som det er i dag

• Hver tredje ungdom må inn i 
helse- og omsorgssektoren i 2035, gitt 
dagens nivå på tjenestetilbudet

• Utviklingen må møtes med mer 
innovasjon i offentlig sektor

• Vestre Toten kommune har etablert et 
forskningssamarbeid med SINTEF Raufoss 
for å effektivisere sektoren (LEAN)

• Høgskolene i Lillehammer og 
Gjøvik(NTNU 1. jan. 16) i samspill med 
NCE Raufoss, - Nasjonalt ledende for 
innovasjon i offentlig sektor.



Kompetansedrevet næringsutvikling – og større 
gjennomføring

Høgskolene, NTNU og lokale bedrifter integreres, samt fokus på økt 
deltagelse og minsket frafall



Unikt forsknings- og utdanningssenter i informasjonssikkerhet
Et av Europas største fagmiljøer innen fagområdet



Utdanning – alle skal med - lengst mulig

• Kvaliteten opp i grunnskolen

• Kraftig redusere frafallet i videregående

• Øke interessen for høyere utdanning

• Læringsløft – Forskningsløft Innlandet – Etablere et 
nasjonalt senter for innovasjon og utvikling i skolen 
ved SePU ved Høgskolen i Hamar.



Utdanningsmiljøene blir viktigere for 
næringslivets konkurransekraft

• Kunnskapsfronten endres hurtigere

• Raskere prosess for innføring av nye 
studier/oppdatering

• Samarbeid skole-næringsliv gir fortrinn for norsk 
verdiskaping



EVU - en viktig forutsetning for 
framtidig norsk konkurransekraft

• Best på livslang læring for alle 
medarbeidere i bedriftene

• Sømløs overgang mellom 
utdanningsnivåene

• Myndigheter, skole og næringsliv 
finansierer sammen "verdens 
mest effektive etterutdanning" 


