
Rapportering Byregionprogrammet fase II februar 2016 Gjøvikregionen 
 

Beskrivelse av aktivitetene og fremdrift 
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. 

I matrisene nedenfor gis en kort beskrivelse av hvert delprosjekt, med delprosjektmål, begrunnelse for 

delprosjektet, resultatmål med frister og involverte i delprosjektet: 

 

Aktivitet 1.1: Utvikle og beslutte en felles og langsiktig næringsutviklingsstrategi for regionen 

Mål aktivitet 1.1.1. Gjennomført og dokumentert ståstedsanalyse og foresight-prosess. 
1.1.2. Felles og omforent næringsutviklingsstrategi som beskriver 
sammenhengen, samt potensielle synergier og vekstmuligheter, mellom 
innsatsområder og basisnæringer. 

Budsjettramme 656 000,- (rest per 12.02.16 er 301 114,-)  

Begrunnelse 
for aktivitet 

En felles og langsiktig næringsstrategi skal styrke samhandlingen mellom 
strategiske aktører som kommunene, NCE Raufoss, NTNU Gjøvik, NIBIO, GRU 
osv. i forhold til mål, strategier og tiltak. 
Ståstedsanalysen(attraktivitetsanalysen) har til hensikt å kartlegge kommunene 
og regionens evne til å yte service og tjenester ovenfor næringslivet, samt 
prioritere de viktigste og mest hensiktsmessige forbedringspunktene. Foresight-
prosessen skal brukes til å tenke strategisk rundt kreftene som driver 
næringsutvikling på lang sikt, og hjelpe beslutningstakere og tilretteleggere til å 
ta bedre og mer sammenfallende beslutninger.  

Resultatmål 
med frister 

a) Attraktivitetsanalyse gjennomført 
b) Samling 1 («Stoppe vanetenking og finne nye tankebaner») 

gjennomført. 
c) Samling 2 («Forstå framtiden før den rammer») 

gjennomført. 
d) Samling 3 (Utvikle prototyper som i denne sammenheng er 

små reelle initiativer som skal fungere som en slags 
«testlab» hvor det er lov å prøve og feile) gjennomført. 

e) Plan for forankring ute i kommunene klar. 
f) Sluttrapport Telemarksforskning levert. 
g) Sluttrapport og forslag til framtidshandlinger legges fram i 

utvidet regionråd 
h) Strategidokument utarbeidet 
i) Strategidokument vedtatt i kommunene 

27.01.16 
04.02.16 
 
09.-
10.02.16 
22.02.16 
 
 
01.03.16 
30.03.16 
22.04.16 
 
12.05.16 
01.07.16 

Status 
gjennomføring 

I henhold til plan.  

Involverte GR-Utvikling, Telemarksforskning, næringslivet i regionen, kommunene, NCE 
Raufoss, SRM, NTNU i Gjøvik, Fagskolen Innlandet, næringshagene. Totalt 40 
personer fra regionen deltar i prosessen. 

 

Tilleggsaktivitet 1.2: Vekstkultur 



Mål aktivitet 1.2.1. Skape en dypere forståelse av Gjøvikregionens vekstkultur; hva den 
består av, hva som hindrer den og hvordan vekstkultur evt kan 
skapes/stimuleres 

Budsjettramme 160 000,- (rest per 12.02.16 er 121 000,-) 

Begrunnelse 
for aktivitet 

Samfunnsanalysen i fase I viser at arbeidsplassveksten i basisnæringene i 
regionen er svakere enn forventet gitt bransjestrukturen. En vesentlig del av 
kommune eller regions utvikling avhenger av interne forhold, og vekstkultur 
antas å være en faktor som vil påvirke utviklingen i arbeidsplasser i de tre 
innsatsområdene. Prosjektet har tre formål: 

- Identifisere teoretisk hva tillit i et lokalsamfunn konkret består av og 
hvordan slik tillit kan bidra til økt attraktivitet. 

- Identifisere hvilket nivå av slik tillit som eksisterer fordelt på tre 
målgrupper; private næringsdrivende, ledere i offentlig administrasjon 
og lokalpolitikere. 

- Bidra med å utvikle lokale strategier som kan styrke de delene av den 
lokale tilliten som trenger å styrkes. 

- Oppdatere tidspunkter samlinger 
- Forankring av prosjektet 

Resultatmål 
med frister 

a) Oppstartsamling 
 

b) Attraktivitetsanalyse gjennomført 
c) Web-undersøkelse gjennomført 
d) Fokusgrupper gjennomført 
e) Rapport avlevert og strategisk verksted gjennomført 

27.-
28.01.16 
01.03.16 
01.05.16 
01.03.17 
01.05.17 

Status 
gjennomføring 

I henhold til plan.  

Involverte GR-Utvikling, Telemarksforskning, kommunene, politikere, næringslivet i 
regionen. Alle kommunestyrerepresentanter, ledere i kommunene og 
representanter fra næringslivet skal involveres. Totalt over 200 personer skal 
involveres i prosessen. 

 

Aktivitet 2.1: Felles handlingsplan for kommersialisering av forsknings- og utviklingsresultater 

Mål aktivitet 2.1.1. Realisering av minst 1 case pr innsatsområde i Forny el virkemidler for å 
kommersialisere og nyttiggjøre forskningsresultater 

Budsjettramme Nok 1 200 000,- (rest per 12.22.16 er 1 200 000,-) 

Begrunnelse 
for aktivitet 

Bedrifter og klynger i samarbeid med FoU-institusjoner må bli bedre til å 
kommersialisere resultater fra forskning og utvikling. Forskningsrådets Forny-
program er ett av virkemidlene som kan bruks i arbeidet.  
Aktiviteten skal øke idétilfanget på kommersialiserbare forretningsideer og 
hjelpe fram ideene i den aller første fasen. I tillegg skal det bidra til å 
øke kulturen og interessen for innovasjon i forskningsmiljøene. 

Resultatmål 
med frister 

a) Dagskonferanse som resulterer i felles forståelse av 
målsetting og prinsipper for tiltaket er avholdt. 

b) Kriterier og handlingsplaner for hvordan Gjøvikregionen på 
en bedre måte kan bidra til å realisere og kapitalisere lokalt 
på den forskningen som produseres i regionen er 
utarbeidet. 

c) Et sett med case, både innenfor og på tvers av 
innsatsområdene, er identifisert. 

01.05.16 
 
15.09.16 
 
 
 
31.12.16 
 
01.04.18 



d) Casene er løftet frem ved bruk av eksterne virkemidler 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Status 
gjennomføring 

Ikke påbegynt, i henhold til plan.  

Involverte GR-UTVIKLING, SRM, Ko-Aks, NTNU i Gjøvik, CGSN, NIBIO, CCIS, Innovasjon 
Norge, kommunene og næringslivet i regionen 

 

Aktivitet 3.1: Felles kommunikasjonsstrategi for regionen med hensikt å attrahere nye 

næringslivsaktører 

Mål aktivitet 3.1.1. Det etableres minimum 5 nye virksomheter i regionen basert på 
strategisk kommunikasjon av Gjøvikregionen som et attraktivt sted å drive 
næringsutvikling. 

Budsjettramme 3 080 000,- (rest per 12.02.16 er 2 502 234,-) 

Begrunnelse 
for aktivitet 

Gjøvikregionen har gode forutsetninger for å utvikle en ledende nasjonal 
posisjon innen industrirettet forskning og utvikling. Det skal utarbeides en 
kommunikasjonsstrategi som skal posisjonere regionen som et kraftsenter på 
kompetanse i Innlandet, bygge attraktivitet med utgangspunkt i kompetanse- og 
næringsmiljøet, gi økt kjennskap til mulighetene i næringslivet i regionen og 
skape oppmerksomhet om kommersialiseringen av kunnskapen og forskningen. 
Strategidokumentet skal definere ønsket posisjon, budskap og strategi. 

Resultatmål 
med frister 

a) Kommunikasjonsstrategi er utarbeidet. 
b) Handlingsplan er utarbeidet. 
c) Kjennskaps-/omdømmeanalyse gjennomført 

(nullpunksmåling) 
d) Spissing kommunikasjonsprofil ferdig 
e) Strategisk næringsrettet handlingsplan er utarbeidet 
f) Gjennomføring handlingsplan 

 

01.09.15 
01.09.15 
13.11.15 
 
15.05.16 
17.06.16 
Kontinuerlig 

Status 
gjennomføring 

I henhold til plan.  

Involverte GR-Utvikling, kommunene, NTNU i Gjøvik, Kapp Næringshage, NCE Raufoss, Mat 
fra Toten, næringslivet i regionen, Ofk, NHO, Gjøvik VGS. 

 

Aktivitet 4.1: Opprettelse av Regionalt Bedriftsrettet Næringsutviklingsprogram (felles program for 

økt endringshastighet i eksisterende næringsliv) 

Mål aktivitet 4.1.1. Beskrivelse av teoretisk modell for hvordan regionen kan sikre økt 
endringshastighet i eksisterende virksomheter. 
4.1.2. Sikre finansiering i størrelsesorden 8-12 mnok/år for samlet 
endringsprogram i regionen. 
4.1.3. Gjennomføre minst 2 fellestiltak mellom innsatsområdene som sikrer 
nyskaping og verdiskaping på tvers av bransje og kunnskapsområder. 

Budsjettramme 624 000,- (rest per 12.02.16 er 551 760,-) 

Begrunnelse 
for aktivitet 

Gjennom å etablere en felles, interkommunal modell for hvordan man kan 
utløse innovasjon på siden av kjernevirksomheten i eksisterende næringsliv kan 
det skapes flere arbeidsplasser. Erfaringer fra omstillingsprosjektet i Vestre 
Toten kommune viser at midler til forstudier og tidligfase-innovasjon kan bidra 
positivt ved at man utløser spin-offs fra etablerte bedrifter. 



Resultatmål 
med frister 

a) Felles, interkommunal modell for hvordan man kan utløse 
innovasjoner, på siden av kjernevirksomhet, fra 
eksisterende næringsliv er beskrevet. 

b) Modell er klar for utprøving. 
c) Utprøving iverksettes 
d) Modell for, og sikre tilstrekkelig og langsiktig, finansiering til 

å drifte programmet samt bedriftsrettede tiltak i en tidlig 
innovasjonsfase er utformet. 

e) Endringsprogrammet er etablert. Endelig modell med 
organisering og gjennomføring er klar. 

21.11.15 
 
 
01.01.16 
01.12.16 
1.4.2016 
 
31.12.16 
15.3.17 

Status 
gjennomføring 

I henhold til plan.  

Involverte GR-Utvikling, kommunene, Innovasjon Norge, SRM, Ofk, næringslivet i regionen 

 

Tilleggsaktivitet 6.1: Forprosjekt satsingsområde MAT  

Mål aktivitet 6.1.1. Identifisere og analysere det regionale aktørbildet innen produksjon, 
bearbeiding og kompetanseleverandører innen mat-segmentet. 
6.1.2. Beskrive et mulighetsrom for næringsmessige koblinger. 
6.1.3. Utvelgelse av strategisk viktige satsingsområder og muligheter innen 
mat i ByR 

Budsjettramme 400 000,- (rest per 12.02.16 er 205 000,-) 

Begrunnelse 
for aktivitet 

Innsatsområde MAT er «umodent» sammenlignet med IKT og industri. Det 
finnes ingen organisasjon eller nettverk som pt 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. 

Resultatmål 
med frister 

a) Aktørene i regionen er kartlagt 
b) Potensiale og mulige satsingsområder er identifisert 
c) Strategiske satsingsområder innenfor mat i ByR valgt 

01.02.16 
01.04.16 
01.05.16 

Status 
gjennomføring 

I henhold til plan  

Involverte KNH, SRM, NIBIO, Valle VGS, Fylkesmannen i Oppland, Innovasjon Norge, Østre 
Toten kommune, Vestre Toten kommune, Landbrukskontoret 
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