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Innledning 
Hamarregionen er med i Byregioneprogrammet også i fase to. Prosjektet bygger videre på 

stedsanalysen ØF-rapport 02/2015 ”Sammen blir vi større”, omdømmeundersøkelse fra 

Markedsinfo desember 2014, samt innsiktsrapport fra Geelmuyden.Kiese som dannet 

grunnlaget for kommunikasjonsstrategien med følgende hovedelementer:  

 

Ambisjon

Hamarregionen skal være Norges mest 
imøtekommende og tilretteleggende 

region.

Hensikt

Alle skal føle seg velkommen, ivaretatt 
og få mulighet til å utvikle og utfolde seg.

Karakter

Raus – Offensiv - Solid

Løfter

Hele Norges Spiskammer

Alle muligheter til et aktivt liv

Rom for å skape

Norge beste vertskap

Romslig

 
 
Ressurser 
Både Hamarregionen Utvikling, kommunene og aktører i næringslivet har bidratt med midler 

i oppstartfasen av Byr2.  

 

Her følger en kort redegjørelse for aktiviteter og tiltak i prosjektet samt en vurdering av 

oppnådde resultater i forhold til oppsatte mål – jfr. prosjektplanen. 

Oppstart  
Vi har hatt dialogmøte med hver av de fire kommunene om Byr2, der vi har presentert 

prosjektet og fått innspill på plan.  Vi har valgt å organisere prosjektet med en styringsgruppe, 

en prosjektgruppe og tre arbeidsgrupper. Siste møte i styringsgruppen var i desember 2015, og 

gruppen vil bygge videre på arbeidsform som ble startet i Byr1. Det har vært oppstartsmøte i 

de tre arbeidsgruppene, og arbeidet er i gangsatt med tiltak.  

 

Vi har fått presentere Byr 1 og planer for Byr2 i et samlet fora på ”Samrådsmøte” i desember 

der formannskapene i de fire kommunene ble invitert. Her fikk vi god tilbakemelding på 

arbeidet som er gjort og planlagt videre.  

 

Det har vært mange møteplasser etter oppstarten av Byr2. En viktig møteplass mellom 

politikere, akademia og nærigsliv på Norsk Tipping: ”Tippingamøtet”. Tema for møtet var 

”rom for å skape”, og hva vi som region skal sette på dagsorden i de neste årene. Kompetanse, 

infrastruktur, næringsutvikling og matsatsin var temaer som ble diskutert. Møtet fikk veldig 

god evaluering. Her samlet vi innspill på hva regionen bør jobbe med fremover.  
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Kompetansebehov 

Det er et eget mål i Byr2 å løfte og utvikle kompetansebehov i regionene. Det har vært jobbet 

med dette tema på ulike måter. Både som del av Tippingamøte der direktør på Høgskolen 

hadde innlegg om kompetansestatus, og dette var et av tema på gruppeoppgavene. 

Oppfølgingsmøter er gjennomført med Høgskolen i Hedmark, Vea, The Assessment 

Company mm. Vi ser behov for å legge til rette for både mindre tiltak og tyngre kurs i 

regionen, samt bidra til innovasjon på tvers.  Et nettverk vi drifter med vekst og 

utviklingsbedrifter hadde tema endringsledelse i januar. Vi jobber med hvordan få til 

innovasjon på tvers av bransjer. Innovasjonsskolen og innovasjonsmøter er del av dette.  

 

 

Økt stolthet 

Økt stolthet har vært et mål! Sammen kan vi løfte oss ytterligere og la flere få ta del i vår gull:  

 

Organisering: 
Styringsgruppe: Rådmenn i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker, representant Vikinglauget 

Viggo Sundmoen/Tron Sannerud, leder Hamarregionen Utvikling Svein Frydenlund, 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: 
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• 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 

• 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 

 

Mål:  

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. 

 

Gjennom samarbeid mellom kommuner, næringsliv og andre samarbeidspartnere vil 

Hamarregionen ha som mål å jobbe med følgende aktiviteter: 

 

Rom for å skape 
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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.  

Resultater og formidling  
Det har vært god innflytning, og spesielt har Hamar og Stange hatt høyere enn 

landsgjennomsnittet på flere målinger i det siste. Hele regionen har hatt vekst i perioden, noe 

som er i tråd med målet om økt vekst både i by og omland.  

 

Hamarregionen har også godt opp på NHOs næringsbarometer fra 16 til 7. plass.  I 

Sparebank1 sitt Konjunkturbarometer gjør Hamarregionen det godt. Vi opplever en økt 

stolthet både hos innbyggere og næringsliv. Innflyttere har veldig mye positiv respons på 

regionen de har flyttet til. Vi gjør målinger på dette på blant annet innflyttertreff.  Det er et 

positiv omdømme i regionen, målt med omdømmebarometer målt hos innbyggere utenfor 

regionen.  

 

Resultatene for Hamarregionen har vært gode, men ambisjonene er høye også fremover. Det 

har vært rekordhøy næringsvekst med nesten 1000 nye arbeidsplasser i 2014. Vi hadde større 

næringsvekst enn befolkningsvekst Det er også gode prognoser for 2015.  

 

Det grønne skiftet 

Det er gode muligheter foremover for å posisjonere seg og ta ut vekst innen grønt skifte  i vår 

region, og samarbeid med klyngen tilknyttet blå/grønn bioteknologi Heidner er viktig. Dette 

ble også presentert i Innlandsutvalget rapport. Vi ser nå på mulighet for mer samarbeid både 

mot grundere og innen kompetanseutvikling.   

 

Vertskap 

Det har vært samarbeidet med Høgskolen, nææringslivet og mot ungdom på ulike måter. Et 

tiltak er at vi har jobbet med vertskapstiltak for alle nye studenter på Høgkolen i høst. Vi 

hadde 8 presentasjoner, informerte om muligheter, app mm og ga velkomstpakke med mer. 
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Ungdom 

Det har også vært møter og aktiviteter i samarbeid med Ungt entrepenørskap. Vi har vært med 

i bedømming beste UB, ide og innspill til ungdomsbedrifter, og ulike møter for å fremme 

aktiviteter. Vi har også startet arbeidet med å lage en arena hvor ungdom kan møte 

næringslivet gjennom samarbeid med foreningen Sparks. 

Økonomi 
Prosjektet jobber i henhold til oppsatt plan. Vi ønsker å be om en utbetaling i løpet av 

forsommeren.  

 

Tiltak  
Hamarregionen har jobbet videre i tråd med stedsanalysen og identitetsplattformen. Arbeidet 

har hatt en glidende overgang fra Byr1, innen næringsutvikling og profilering.  Her legger vi 

ved en oversikt over ulike tiltak fra høsten 2015 og frem til nå i vår region koblet mot dette 

arbeidet.  

Rom for å skape  

 
 “Breaking news” med Are Vindfallet 

 Facebookannonsering og trykte annonser 

 Næringsmagasinet ”Hei” - profilering av næringslivet i regionen. 

 Omtale om regionen i grundermagasin og i Dagbladet 

 Møteplass med politikere, næringsliv og akademia/ ”Tippingamøte”, 

20. november 

 Bidra til å løfte Global entrepreneurship week 16.-22. november  

 Vi har hatt møter med Nav hvorvidt vi kan gjøre noe tiltak for å 

avhjelpe situasjonen i Stavanger i forhold til å tilby arbeidsplasser i vår 

region.  

 2 fellesannonser for ledige stillinger i regionen – vi løfter frem ledige 

stillinger i samarbeid med næringslivet, kommunene og andre i felles tiltak  

 

”Breaking news - Hamarregionen” 

Det er laget 3 mindre ”story-tellingfilmer” i kategorien 

Breaking news, lansert i høst. Hver av filmene er 

knyttet til kampanjene, med innhold knyttet til ”rom 

for å skape”, ”norges spiskammer” og 

vertskap/innflyttertematikk.  

I tillegg til å bli brukt til kampanjer på nett og i sosiale 

medier blir filmene brukt i møter og på arrangementer 

som for eksempel for delegasjon fra næringskomitèen 

på Stortinget, under næringslunsj ”Future of food”,  på Gardermoenkonferansen, osv. 

Filmene finnes på Hamarregionen Utvikling sin youtubekanal her. 

 

”Si HEI til Hamarregionen” 

En egen kampanje går på å synliggjøre Hamarregionen som bosted, i samarbeid med 

Storhamar ishockey og Norbolig. Her er målet å få tiltrekke nye innflyttere til å prøvebo i 

regionen. Vi fikk stor oppslutning og vinneren er kåret som får opplegg for å teste ut 

Hamarregionen. 

 

Regionsamarbeid 

Hamarregionen viderefører aktiviteter der vi møter og utvikler oss sammen med andre 

https://www.youtube.com/user/HamarregionenUtv/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
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regioner i Byregionprogrammet. I tillegg til oppstartsamling i Byr2 har vi initiert møte med 

kommunene rundt Ullensaker for å følge opp samarbeidet.  

 

Satsing på gründere 

Vi ønsker å jobbe mer aktivt og koordinert med 

grundere. Vi fikk to sider i grundermagasinet om 

Hamarregionen som ble delt ut på Grundermesse i 

Oslo i november, samt utgitt med Dagbladet. 

Deltagelse og regionsamarbeidet under Global 

entrepreneurship week er også en del av denne 

satsingen. 
 

Tiltak - Norges spiskammer 

 
 Nettside Norgesspiskammer.no videreutvikles 

 ”Breaking news” Antoinette Botti 

 Næringslunsj ”Future of  Food” under Midt i matfatet 

 Planlegging av grundercamp vår i samarbeid med Sparebanken 

Hedmark og Innovasjon Norge 

 

 

Et viktig satsingsområde for regionen er mat. Vi skal i BYR2 

satse på utvikling og å skape arbeidsplasser innen mat, 

gjennomtiltakspakken ”Norges spiskammer”.   

 

”Future of Food” 

Næringslunsjen ”Future of Food” under matmessen Midt i matfatet 2015 er et 

tiltak hvor vi ønsket å samle aktørene, både de store innen 

næringsmiddelindustrien, studenter og gründerne og lokalmatprodusenter. 

Det ble en veldig spennende samling av bedrifter, politikere og studenter 

med felles interesse i å dra matsektoren videre. Inspirerende innlegg fra 

politiker Trygve Slagsvold Vedum, og aktører fra Heidner, 

Hamarregionen Næringsforum og Bondens marked, ble etterfulgt av 

miljø- og utviklingsorganisasjon Spire og Adams matkasse. Sammen 

med våre samarbeidspartnere, blant annet Fylkesmannen i Hedmark, 

Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge jobber vi nå for en 

videreføring av dette konseptet. Under lunsjen deltok også reiselivet der 

representanter fra 8 fylker som del av Reiselivssatsingen i Osloregionen.  

Breaking news om mat finner du på Hamarregionen Utvikling sin 

youtubekanal her. 

 

 

Matmånenden september - 5 store og mange små 

Det er hyggelig å se at mange av matarrangementene i 

regoinen har hatt så god oppslutning i år og fått så mange 

fine oppslag i media. Disse arrangementene er viktige for 

å synliggjøre Hamarregionen som Norges spiskammer. 

De 5 store er ”Midt i matfatet”, ”Pultost og akevittdagene 

på Løten, ”Innlandsmarkedet” på Moelven, 

Kønnbandffestivalen i Stange og Lutefiskfestivalen på 

Hamar. I tillegg er det mange andre små og større 

https://www.youtube.com/user/HamarregionenUtv/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
https://www.youtube.com/user/HamarregionenUtv/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
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matevents i løpet av året som er viktige for Hamarregionen.  

 

Gründercamp Norges spiskammer 

For å få flere til å satse og gjerne tørre å satse på nye muligheter innen mat følger vi opp med 

gründercamp  våren 2016, innen Norges spiskammer - med en oppfølgingsplan for aktører i 

etterkant.  

 

Norgesspiskammer.no  

Nettsiden bør videreutvikles 

ytterligere. Besøkende på nettsiden 

brukte god tid, så det er tydelig at de 

som er interessert i mat fant 

informasjon som var relevant for 

dem.  Det er fint å se at regionen 

blir lagt merke til. Eksempel på 

dette er at Osloregionen viste til at 

matsatingen vi har gjort er bra 

profilering av oss som aktør i 

Osloregionsamarbeidet. 

Hamarregionen har også fått god 

synlighet i nasjonal presse gjennom 

Kiwis- tv reklamefilmer med mer, 

via opptak fra både Stange og Hamar.  

 

Tiltak - Norges beste vertskap og Aktivt liv  

 
Dette er ikke hovedmål i Byr2, men deler av aktivitetene støtter opp under disse to løftene.  

 Innflyttertiltak ble gjenomført høsten 2015 og vi jobber nå for å lage et opplegg for velkomsttiltak for 

nye bedrifter samtidig som vi viderefører det i gangsatte arbeidet.  

 Breaking news fra innflyttertreff har fått veldig god tilslutning  

 Kampanje ”Si HEI til Hamarregionen” med Storhamar og Nordbolig,  

 Ny vertskapshåndbok ”Mer vert” - stimulere til vertskap i bred front i regionen. Vi rigger også en 

møteplass der vertskap inn i framtida er tema på tvers av næringsliv og kommunal sektor med 

inspirasjon fra reiselivet.  

 

Her er Breaking news-filmsnutt  om vertskap.  

 

 

Nye jobbmuligheter i Hamarregionen 

Vi rigget to sider om ledige stillinger i Hamarregionen i helside i A-

magasinet for kommuner og næringsliv, en på våren og en på høsten. Dette 

var samtidig som vi hadde en digital kampanje vi a blant annet Aftenposen, 

facebook og egne kanaler. Hensikt er å vise at det er et mangfoldig og 

spennende næringsliv her, i tillegg til å få tilført høy kompetanse til 

regionen.   

 

”Mer vert” 

Vertskapsguiden til næringslivet og reiselivet oppsummerer hvordan 

bedrifter i regionen kan jobbe med vertskap. Guiden gir tips, råd og 

eksempler, og er illustrert med humoristisk strek. Her jobber vi med et 

opplegg sammen med næringslivet og kommunene der vi løfter frem 

vertskap inn i framtida.   

https://www.youtube.com/watch?v=37sgdJyQDpY
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Veien videre 
 

Det må jobbes langsiktig og strategisk videre for å få kontinuitet og gjennomslagskraft i løfter 

og for kommunikasjonsplattform. Det jobbes med dette på mange plan. Hamarregionen har 

hatt bra resultater både på innflytting og sysselsettingstall (eks nesten 1000 nye arbeidsplasser 

i 2014, og større vekst i befolkning enn landsgjennomsnittet på flere av kommunene i 2015). 

Det er et mål å jobbe videre for at denne utviklingen skal fortsette. Det er av stor betydning at 

samarbeid fungerer godt, og at vi samspiller mellom kommuner, næringsliv og ulike 

organisasjoner.  

 

 I veien videre er det viktig å jobbe godt med arbeidsgrupper og ledelse, å få innovajonstiltak i 

gang, å få grundertiltak på plass, jobbe med løfte og utvikle regionen og samarbeid. Ut fra 

planen er følgende årshjul laget:  

 

Handlingsplan 2016 
I tillegg er det laget en milepælsplan for prosjektet

Januar/februar:

Oppsummere kampanjer, organisering 
og planer, Byr2 samling. Møter i 

arbeidsgrupper, Sparks, Lage 
kampanjeplan 2016, Vertskapsguide 
og vertskapsmåned februar, møter 

næringsliv, Workshop med Ferskvann, 
opplegg og samarbeid 

Innovasjonsskolen.

M ars/april: 

Konsept innovasjonsskolen, 
Grundercamp m Sp.b., Faglig råd, ny 

Breaking news, Matmøte, innflyttertreff,  

Mai/juni:  

Nasjonale arenaer, 
Innovasjonsskolen fase1, 

Velkomsttiltak nye bedrifter,  evt. 
tiltak Stavanger,  

Juli/august; 

Kampanje Flytt hit

September/oktober:

Innovasjonsskolen fase 2, 
Makerfare/skaperfest,  Benchmarke
med andre regioner, Matmåneden 

september med kampanjeside, 
arrangement med mer, 

grundernettverk, Magasin, 

November/desember: 

Omdømmeundersøkelse/nærings-
undersøkelse, Innflyttertiltak, 
inspirasjonsseminar- føre var infrastruktur, 
Tippingamøte4,  

Årshjul Rom for å skape Byr2 2016

  


