Arbeidsverksted - Næring
Oppsummering fra samling 14. mars 2018

Program
Samlingen ble innledet med en felles introduksjon for
arbeidsverksted næring og arbeidsverksted kollektiv. Deretter ble
det arbeidet i grupper, med ulike tema/spørsmålstillinger.
Følgende forberedte innlegg ble presentert i løpet av dagen:

Velkommen v. Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune
Kort introduksjon om ATS Mjøsbyen

Arealbruk og næringsliv i Mjøsbyen v. Gunhild Haugum,
Oppland fylkeskommune

Transport og reisevaner i Mjøsbyen v. Paul Berger, Statens
vegvesen

Eli N. Ruud-Olsen, Hedmark fylkeskommune
Erik Habberstad, Stange kommune
Espen Køhn, Hedmark fylkeskommune
Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune
Katrine Hveem Gjørvad, Gjøvik kommune
Kjersti Granaasen, NHO
Erik Lagethon, Oppland fylkeskommune
Lars Gillund, Hedmark kunnskapspark
Liv Bjerke, Oppland fylkeskommune
Merethe Sandum, Hamarregionen reiseliv
Morten Ørbeck, Høyskolen i innlandet
Oddbjørn Vestli, LO
Svein Frydenlund, Hamar kommune
Tor Rullestad, Ringsaker kommune
Tore Jan Killi, Gjøvikregionen
Torunn Eivor Linneberg, Innovasjon Norge

Reiselivet i Mjøsbyen - trender v. Liv Bjerke, Oppland
fylkeskommune

Næringslivet i Mjøsbyen v. Morten Ørbeck, Høgskolen i
Innlandet

Hvordan kan en regional strategi se ut? v. Gunhild Haugum,
Oppland fylkeskommune

Deltagere
Anne Vigdis Ellingsen, Elverum kommune
Dag Høiholt Vågsnes, Lillehammer vekst
Eirik Haagensen, Lillehammer vekst
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Prosessleder: Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen

Gruppeoppgave 1:



Risikokapital og utvikling – hvorfor mangler dette i Mjøsbyen? Viktig å
få universitetsmiljøene på banen!

Hvordan stemmer det som er presentert av
kunnskapsgrunnlag med dine erfaringer og tanker? Er
dette de viktigste utfordringene for næringslivet i
Mjøsbyen? Mangler det noe?



Ulikt kompetansemiljø i de ulike kommunene. By – land. Vise
ulikhetene! Ikke bare gjennomsnittstall.



Samhandling på tvers av bedriftene. Store entreprenørbedrifter i
regionen – er de sultne nok?

Etter diskusjon i grupper ble følgende presentert i plenum:
Gruppe 1:
 Ønsker økt andel privat næring? Ønsker trend fra 2012 til nå. Nye tall
om sysselsetting kom forrige uke.


Infrastruktur og riktige næringsareal



Hvordan dra næring og befolkning fra Osloregionen opp til Mjøsbyen?
Næringsstruktur må sees i sammenheng med befolkningsstruktur.



Klomping! – Klyngedannelse og læring mellom (små)klynger



Arbeidsvennlig kollektivtrafikk – egne arbeidsbusser til store
bedrifter? Hyppige avganger.



Huske kollektivtrafikk både nord-sør og øst vest både innad i regionen
og sør mot Oslo. Både dagtid – arbeid og skole og kveldstid – fritid,
kino, restauranter etc – attraktivitet!



Styrke kompetansemiljøene. Hvordan kan vi oppnå tettere samarbeid
offentlig sektor og kompetansemiljø, universiteter og
forskningsparker.



Må kunne konkurrere med Drammen, Vestfold og Østfold.

Gruppe 3:
 Kunnskapsgrunnlaget må oppdateres med de nyeste tallene


Spisse målformuleringer



Mulig å enes om en felles næringsstrategi?



Arealdimensjonen mht transportintensive behov.



Ønske om økt andel privat næring - trender i næringsstruktur med
oppdaterte tall.

Gruppe 2:
 Vi må ha oppdaterte tall!
Morten Ørbeck, Høyskolen i Innlandet
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Gruppeoppgave 2:
Basert på det som er presentert: hva trenger vi av mer/ny
kunnskap/utredninger/analyser for å nå målene som er
satt i ATS Mjøsbyen?
Temaet ble diskutert i grupper og følgende ble presentert i
plenum:
Gruppe 1:
 Vurderingsunderlag for verdiskapings - ulike scenarier for Mjøsbyen



Hva er vår attraktivitet?



Hvem er konkurrentene våre?



Målretta kommunikasjon om våre verdier mot omverdenen. God
kommunikasjon innad - være troverdige utad gjennom å stå sammen.



Synliggjøre styrkene i hver enkelt by, hva skiller oss fra
konkurrentene? Hvordan dyrke hverandres styrker?



Kundens perspektiv?

Gruppe 3:
 Hvordan definerer vi reiseliv? Besøksnæring, opplevelsesnæring?



Verdiskapingspotensialet må synliggjøres





Opplevelsesnæring - er en kombinasjon av ulike næringer

Hvordan styrke korridorer mot Oslo/Akershus, på begge sider av
Mjøsa, hvordan binde byene sammen i Mjøsbyene



Mer empiri på reiseliv, nå mest gjestedøgnsstatistikk



Skape felles forståelse, om potensiale for verdiskaping gjennom
forsterking av korridorene



Hyttebrukerundersøkelse ØF



Styrke verdiskapningsmiljøene og utvikle metoder for verdiskapning.
Metodeutvikling - felles forståelser - samhandling og samarbeide

Infrastruktur - hvordan komme seg rundt i regionen uten bil? Hva
er mulig? Er det mulig å klare seg uten bil til hytta?



Det bygges flere hytter enn boliger – hva innebærer dette?



Areaner for samhandling! Hvordan forsterker vi fellesskapet vårt.



Bygg og anlegg sett i sammenheng med reiselivsnæringen.



Identifisere tiltrekningsmarkører for Mjøsbyen. Hvordan kan vi
tiltrekke oss risikokapital?



Vi sier at Mjøsbyen er viktig for resten av fylket - dokumentere dette!
Kommunisere til Gudbrandsdalen, Østerdalen og Valdres



Gruppe 2:
 Hva er analysert? Har vi nok?
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Hvilke styrker har vi, hvordan synliggjøre dette mot Osloregionen,
som samarbeidspart og som konkurrent

Gruppeoppgave 3:

Gruppe 3:
 Må henge sammen med øvrige regionale strategier og planer i fylkene

Hva forventer dere at ATS Mjøsbyen skal gi svar på innen
teamet næringsliv?



Smart spesialisering - utvikle tunge, gode miljøer, smart klumping!!



Operasjonalisering - en anvendelig, handlingsorientert plan/strategi
som kommunene kan bruke.



Husk godstrafikken!



Kortest mulig avstand mellom region og kommune.



Husk å se Mjøsbyen i et større regionalt perspektiv!

Temaet ble diskutert i grupper og følgende ble presentert i
plenum:
Gruppe 1:
 Tid er viktig - effektive reiser, der du kan jobbe mens du reiser.
Reduserte reisetider med buss, tog, bil - forenkle reiser.


Bevisst arealbruk på tvers i regionen - kan ikke være kresen



Felles lokaliseringskriterier – lokalisere etter lokale, ulike, fortrinn. Gi
legitimitet til å si nei til etableringer i kommunene.



Tørre å prioritere mellom områder, etablere tyngdepunkter. Smart
klumping kontra at alle kryss skal bygges ut.



Strategier for varehandelsetablering.



Forskjell i praktisering mellom fylkesmannsembetene i dag likebehandling er viktig.

Gruppe 2:
 Sikre at regionale føringer ikke overstyrer lokale føringer, lokal
forankring og eierskap gir muligheter.


Finne fellesnevnere, x-faktor, felles forståelse



ATS skal sikre tilgjengelig næringsareal



Mjøsbypartnerne må ha felles front mot resten av Hedmark og
Oppland, synliggjøre effekter for resten av fylket, og at dette ikke er
en konkurranse med resten av fylkene. Viktig å synliggjøre effekter for
omlandene.
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