
Hvorfor er Mjøsbysamarbeidet viktig for næringslivet

Eli Bryhni, Hamarregionen reiseliv og utvikling



Mjøsby-samarbeidet skal bidra til å utvikle 
regionen til en mer konkurransedyktig og 
bærekraftig region med attraktive og levende 
byer og tettsteder
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Hvordan få til en større Vi-fellesskap i Mjøsbyen/Innlandet?

Gjøre ting sammen

eks. Biovally, klyngene,Osloregion, regionsamarbeid, 
Agenda/Mjøskonferanse, Arena Innlandet, Mjøsprisen, matsamarbeid, 
politisk samarbeid, 

Felles planer og jobbe mot felles MÅL



Gjøring







Infrastruktur



Målbare mål for klimagassutslipp 

Knutepunktutvikling og økt urbanisering. 

Flerkjernet utvikling, men med et kraftsenter. 

Forutsetter at regionen faktisk har felles samferdselsprioriteringer. 

Smartere Transport Norge; Rena-Raufoss 1,5 time



Korte ned avstand, samkoble og gjøre 
det enkelt
• Kunne jobbe når du pendler
• Grønne reiser
• Ikke mer bompenger
• Bevisst på hvordan regionen er



Må koble vei til bane
NTP, tilsving
Fortsatt satse på elektrifisering
Bedre løsninger for tungtransport
Gode løsninger total sett

Selge bæra vi har…





Vi har myyyye bra! Framsnakket



Samarbeid på kultur og musikk



Koble
•Folk med folk
•På tvers
•Jobbe med forsterking





Rekruttering



Arena Innlandet digital jobbmesse



Bærekraftige 
løsninger



Grønt skifte





Hva ønsker næringslivet?



Osloregionen



Osloregionens prioriteringer på næringsarbeid



Lokalt næringsliv



Økt bevissthet rundt å handle lokalt, rammevilkår for etablering av 
næringsvirksomhet og kompetanseutvikling er de viktigste sakene

Hva er den viktigste saken din bedrift mener HrN skal fokusere på de neste 2-5 årene?

~43%

~17%

~60%

89% mener kompetanseutvikling er viktig for bedriften de 
representerer



Bidra til økt synlighet og fremsnakking
Bevisstgjøre  og ansvarliggjøre seg sjøl og andre 



At det offentlige er en god 
samspiller 



Ønsker næringslivet:

Drahjelp når behov

At det offentlige bruker (lokale) bedrifter

Økt bevissthet av lokale leveranser/anbud

Satse på teknologi, digitalisering og innovasjon



Ønsker:

Samarbeid på tvers av kommune og fylkesgrenser

Tydelighet om bærekraftige satsinger

Attraktive byer og tettsteder som gjør at det er enklere å 
tiltrekke seg kompetanse



Attraktive byer



Mjøsbyen en felles bo- og 
arbeidsregion?



Flere katapulter?
Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) 
er en såkalt katapult eller et testsenter der næringslivet kan 
teste ut ny teknologi og nye løsninger. Senteret er drevet av 
SINTEF Manufacturing på vegne av NCE Raufoss.







www.vrforum.no
16. og 17. november i 
Hamar Kulturhus

http://www.vrforum.no/




Fra en liste med over 100 mulige tomter, har Hydro, Equinor og Panasonic nå kortet ned listen til fire lokasjoner i Norge de vil jobbe videre med for en mulig batterifabrikk.

Konsernsjef i Norsk Hydro, Hilde Merete Aasheim, har kommet et lite steg videre i planene om en ny batterifabrikk.

Lise Åserud / NTB scanpixFra en liste med over 100 mulige tomter, har Hydro, Equinor og 
Panasonic nå kortet ned listen til fire lokasjoner i Norge de vil 
jobbe videre med for en mulig batterifabrikk. Løten og Hamar 
er med.



Øve på SALG



Innlandet Sciencepark



Vi skal vise at å investere i infrastruktur i Innlandet er lønnsomt 
- avlaste Oslo, skape arbeidsplasser og gode samfunn



MÅL: Få flere til å flytte hit



Hvorfor flytte: kjærlighet, stedet, 
jobb, ny start i livet, nærhet familie, 
venner, Mjøsa, sol, raskt til Oslo, best 
mulig mijø barna, møteplassene, 
respekt natur, imponert over folka, 
urbant, bra skoletilbud og ble tatt 
godt imot

Hva mest fornøyd med: nærhet til 
natur/tur, urbant liv, mijø, klima, 
infrastruktur, liten by har alt, sykle til 
alt, rimeligere å bo, ro og 
kulturtilbud for alle og treffene:) 



Skape vi-følelse

Få til gjøring og unning

Forsterkingstiltak
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Hopp i det

#mjøsbyen


