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Gjøvik-regionen 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Organisatoriske endringer i forhold til opprinnelig plan er som følger: 
 
Det er besluttet at det ikke bli tatt inn et 4. innsatsområde i prosjektet. 
 
Det er besluttet å utføre et forprosjekt innenfor satsingsområdet mat. Innsatsområdet fremstod som 
«umodent» sammenlignet med IKT og industri. Det finnes ingen organisasjon eller nettverk som pr 
arbeider med utvikling innenfor området på tvers av fagområder, organisasjoner og virksomheter. 
Det er derfor behov for å kartlegge hvilke aktører som finnes, på hvilke områder regionen har 
potensiale for å ta en ledende rolle og hvor potensialet er størst for å skape vekst i arbeidsplasser. 
Delprosjektet finansieres med midler fra aktivitet 5: Prosjektledelse. 
 
Det er besluttet å delta i vekstkulturprosjektet i regi av Telemarksforskning. Samfunnsanalysen i fase 
I viste at arbeidsplassveksten i basisnæringene i regionen er svakere enn forventet gitt 
bransjestrukturen. En vesentlig del av en kommune eller regions utvikling avhenger av interne 
forhold, og vekstkultur antas å være en faktor som vil påvirke utviklingen av arbeidsplasser i de tre 
innsatsområdene. Delprosjektet er lagt inn under aktivitet 1: Felles langsiktig næringsstrategi og 
finansieres gjennom midler derfra. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Målene i prosjektet er uendret i forhold til søknaden. Ønskede og forventede resultater fra 
ByR-programmet i Gjøvikregionen er en kombinasjon av teoretiske mål og kvantifiserbare resultater 
på kort og lang sikt: 
• Gjennomført og dokumentert ståstedsanalyse og foresight-prosess. 
• Felles og omforent næringsutviklingsstrategi som også beskriver sammenhengen, samt 
potensielle synergier og vekstmuligheter, mellom innsatsområder og basisnæringer. 
• Realisering av minst 1 case pr innsatsområde i Forny eller lignende virkemidler for å 
kommersialisere og nyttiggjøre forskningsresultater. 
• Det etableres minimum 5 nye virksomheter i regionen basert på strategisk kommunikasjon av 
Gjøvikregionen som et attraktivt sted å drive næringsutvikling. 

• Beskrivelse av teoretisk modell for hvordan regionen kan sikre økt endringshastighet i 
eksisterende virksomheter. 
• Sikre finansiering i størrelsesorden 8-12 MNK/år for samlet endringsprogram i regionen. 
• Gjennomføre minst 2 fellestiltak mellom innsatsområdene som sikrer nyskaping og verdiskaping 
på tvers av bransje og innsatsområder. 
• Sikre og etablere 500 arbeidsplasser ut fra eksisterende næringsliv innen 5 år. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Se vedlegg. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Milepælene i prosjektet er justert noe med tanke på at man kom litt senere i gang enn opprinnelig 



 

 

planlagt og at prosjektperioden er forlenget til mai 2018. Gjennomføring av aktiviteter er i henhold 
til resultatmål i prosjektplan på alle aktiviteter. 
 

Se for øvrig vedlegg med beskrivelse av aktiviteter og mål/frister. 


