
Statusrapportering for Sluttutbetaling 

Mål for prosjektet. 

Hovedmålet har vært 

«å etablere minimum 100 nye regionale arbeidsplasser i prosjektperioden.» 

Videre skulle prosjektet bidra til etablering av 2-3 mellomstore bedrifter årlig, samt øke bosetting 

med minimum 200 personer som resultat av at familie flytter til regionen. 

Med fokus på koordinerende aktiviteter i regionen sammen med regionalt næringsliv legge til rette 

for et nasjonalt omdømme slik at regionen er attraktiv for etableringer og ytterligere stimulere til 

bo-attraktivitet. 

Hva som er gjennomført av større arbeid. 

Det er over tid gjennomført proaktivt akkvisisjonsarbeid ved å arbeide aktivt mot beslutningstakere 

for å påvirke til etablering av regionale arbeidsplasser som har naturlig tilhørighet i Elverumregionen. 

Det er videre jobbet med kompetanseheving innen aktuelle satsingsområder, deltatt i eksisterende 

nettverk innen aktuelle satsingsområder, samt deltatt i nettverkssamarbeid i byregionprogrammet. 

Videre er det blitt gjennomført nettverks-/politiske-/informasjonsmøter med bedrifter og eller 

offentlige instanser hvor målet har vært en aktiv påvirkning på nasjonale og/eller internasjonale 

selskaper. 

Eksisterende næringsliv er stimulert til ytterligere lokal og/eller regional satsing gjennom innovasjon 

og knoppskyting. Det er brukt betydelige ressurser for å få på plass en merkevare plattform, ny 

identitet og Web side. 
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En har gjennomført bedriftsbesøk sammen med næringssjefene i Våler, Åmot og Elverum, samt 

jobbet med flere store industriutviklings prosesser i samarbeid med i ERNU AS. 

En har kartlagt de utfordringer næringslivet har og aktivt fulgt opp i møter med kommunene og andre. 

En har jobbet sammen med Hamarregionen om Arena Innlandet for profilering av regionen som en 

attraktiv plass for arbeidsgivere og nye arbeidstakere. 

Det er også jobbet målrettet med Innovasjon Norge for å bistå næringslivet i regionen (både nye og 

etablerte virksomheter 

Gjennomførte tiltak og forventede resultater ved prosjektslutt. Beskriv også hvordan resultatene 

måles. 

Det har vært et samarbeid med Hamar regionen om felles arrangement under Oslo lnnovation week, 

samt en har deltatt i Levende lokaler under Daga. 

Har også jobbet med Hamarregionen og Gjøvikregionen om å utvikle en arbeidsmarkedsregion bl.a. 

ved å forsøke å etablere en pendlerbåtforbindelse over Mjøsa fra Hamar til Gjøvik. 

Det er gjennomført møter med ca 100 virksomheter i Elverum regionen. Det er etablert et egen 

nettverk for næringslivet på Grindalsmoen/Elverum. Prosessen med å etablere et 

produksjonsnettverk i regionen er påbegynt. 

Det er i perioden etablert ca. 100 nye og varige arbeidsplasser i regionen. Samtidig er flere små og 

mellomstore bedrifter etablert. 

Antatte effekter på regionens vekst og vekstevne på lengre sikt, for eksempel på befolkning, 

sysselsetting/arbeidsplasser, verdiskaping fram mot 2023. 

Gjennom operasjonalisering av bla ny merkevareplattform med visuell identitet vil en anta at 

regionen blir mer synlig og attraktiv for næringslivet. 

Det er etablert nettverk som vi håper ERNU/næringsapparatet og næringshagene kan bidra til å 

utvikle videre sammen med næringslivet. 

Gjennom felles profilering av regionen vil en anta at næringslivet og andre finner regionen attraktiv. 

Det har vært satt et mer systematisk fokus på nyetablerere i regionen. Dette må følges opp slik at man 

fanger opp de gode bedriftene og de gode ideene. På denne måten kan Innovasjon Norge, Klosser, 

Sør Østerdal næringshage og andre gode hjelpere bistå dersom dette er ønskelig. 

En vurdering av nytten av å delta i Byregionprogrammet 

Det har vært nyttig å samarbeid nærmere med andre regioner - spesielt i Innlandet (Hamarregionen 

og Gjøvikregionen). I tillegg har regionen hatt stort utbytte av å se omstillingsprogrammet og Byreg 

programmet sammen. Videre har deltagelsen i møter-/kurs i regi av Distriktssneteret vært viktige, 

både i form av faglig påfyll, men ikke minst nettverksbygging. 




