
 

 

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2:  Rapportering pr. 15.02.2016 

Hamarregionen 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Organisering: 
Det har vært jobbet med organiseringen av prosjektet. Vi har valgt å ha en bred styringsgruppe med 
rådmenn og næringslivet. Det er også valgt tre arbeidsgrupper ut fra mål for prosjektet, med 
sammensetning fra kommuner og næringsliv. Her er oversikt: 
Styringsgruppe: Rådmenn i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker, representant Vikinglauget Viggo 
Sundmoen/Tron Sannerud, leder Hamarregionen Utvikling, og Hamarregionen Næringsforum ved 
styreleder Mari Skjærstad. 
Prosjektansvarlig: Hamarregionen Utvikling 
Prosjektledere: Eli A. Bryhni 
 
Prosjektet er organisert med en mindre prosjektgruppe bestående av blant annet Eli , Bryhni og 
Kjersti Krageberg. Disse leder også arbeidsgruppene. 
Arbeidsgruppe - Rom for å skape 
Næringssjefer i fire kommuner, Kunnskapsparken og Innovasjon Norge: 
• Innovasjon Norge, Kristin Malonæs 
• Hedmark Kunnskapspark, Frank Larsen 
• Næringssjef Hamar, Svein Frydenlund 
• Næringssjef Ringsaker, Tor Rullestad 
• Næringsrådgiver Løten, Siri Steinsrud 
• Næringsrådgiver Stange, Ellen Krageberg 
• Sparebanken Hedmark, Margrete Bjelde 
Arbeidsgruppe - Norges spiskammer 
• Turid Windjusveen Olsen, Fylkesmannen i Hedmark 
• Anne Britt Svensrud, Hamarregionen Utvikling / matnettverket 
RF13.50 – www.regionalforvaltning.no 
• Heidi Karlsen, Ringsaker kommune 
• Margrete Nøkleby, Hedmark Bondelag 
• Sylvia Brustad, Hamarregionen Reiseliv 
• Representant næringsliv 
• Gerd Lodden Solberg, landbrukskontoret Ringsaker kommune 
• Turid Stalsberg, landbrukskontoret Hamar, Stange, Løten kommuner 
Arbeidsgruppe - Profilering 
Kommunikasjonsansvarlige i fire kommuner, representant i Næringsforum, og Hamarregionen 
Reiseliv 
– Geir Thomassen, Hamarregionen Næringsforum 
– Sylvia Brustad/ Merethe Sandum, Hamarregionen Reiseliv 
– Tonje Bertini, Hamar kommune 
– Bente Hagen, Løten kommune 
– Elin Fjestad, Stange kommune 
– Bjørg Mykløy, Ringsaker kommune 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Hovedformålet for Hamarregionen er å styrke regionens konkurransekraft og gjennom vekst både i 
befolkning og i næringsutvikling. Dette skal skje gjennom godt samspill, offensiv næringsutvikling og 
profilering. Prosjektet har to hovedsatsingsområder, "Rom for å skape – næringsutvikling og 



 

 

innovasjonsarbeid" og ”Identitetsforsterking og profilering”. 
”Rom for å skape” beskriver en større satsing på å forsterke næringslivet i Hamarregionen i tett 
samarbeid mellom næringsliv og kommunene. Dette skal skje gjennom fokus på økt innovasjon og 
forskning, kunnskapsinnhenting, nye kreative møteplasser, konseptutvikling og metodikk. Målet er 
at flere bedrifter vokser, at flere etablerer seg her, og at vi tiltrekker oss flere nye bedrifter med 
bedre sjanse for å lykkes. Gjennom fokus på ”smart spesialisering” forsterkes etablerte miljøer, 
samtidig som det jobbes for knoppskyting og å gjøre det attraktivt for nye næringer. Med gode 
rammebetingelser skal det skal bli mer interessant og inspirerende å etablere og utvikle bedrifter her 
– det skal være godt rom for skape. 
Vi ønsker å lære og finne inspirasjon fra andre regioner, for bedre å finne regionens rolle og fortrinn 
som en del av Osloregionen og Norge. Gjennom tydelig identitet kan vi drive godt profileringsarbeid 
innenfor de rammer som er gitt. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Rom for å skape 
A. Jobbe for å få flere gründere til å etablere seg i Hamarregionen, mer innovasjon og nye 
arbeidsplasser og vekst i eksisterende næringsliv 
a. Bidra til nye klynge- og nettverkssamarbeid, forsterke arbeidet med felles arenaer, 
innovasjonsmøter mellom bedrifter 
b. Kompetanseheving, relasjonsbygging og nye metoder for samhandling og stimulere til økt vekst i 
næringslivet gjennom mer FOU. 
 
B. Scenarier, spissing og spesialisering for Hamarregionen, byen og tettstedene. 
a. Kjøre prosesser og involvering med kommuner, næringsliv og andre aktører for å utvikle strategier 
og tiltak som gjør at vi kan utnytte mulighetene fremover 
b. Etablere nye samarbeidsallianser blant andre deltagere i BYR.  
 
C. Hamarregionen – ”Norges spiskammer” 
a. Få flere nye aktører til å etablere seg gjennom inspirasjonstiltak, nettverk og møteplasser 
b. Bidra til andre aktørers aktiviteter og arrangementer som støtter opp om at Hamarregionen kan 
ta posisjonen som ”Norges spiskammer” Identitetsforsterking og profilering . 
 
D. Konseptutvikling og kampanjer som synliggjør Hamarregionen i tråd med våre løfter. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Vi opplever at prosjektet er godt i rute, og vi ser frem til ytterligere iverksetting utover 
prosjektperioden. En aktivitetsplan for 2016 satt opp i et årshjul er lagt ved i vedlegget. 
Det er et kontinuerlig arbeid å drive forankring og informasjon i prosjektet som vi også må bruke tid 
på fremover. Dette gjelder spesielt for nye politikere. Det er fint å se at næringslivet deltar aktivt og 
har store forventninger til samhandlingen i Byr2. 


