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REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 13. APRIL 2021 
 
Møtet ble avviklet som Teamsmøte på grunn av smittefaren fra covid – 19. 25 medlemmer og en 
gjest deltok. 

Møtetema: Næringsutvikling i Gjøvikregionen de nærmeste årene - hva er planen? Foredragsholder 
var ordfører Torvild Sveen. 

President Torbjørn Skogsrød ledet møtet. 

 
Før drev kommunene i regionen næringsutvikling hver for seg. Nå foregår det i stor grad gjennom 
regionen.  NTNU er etablert her, og dermed står vi sterkere, men vi vet ikke helt hvordan enda. 
En hovedoppgave på kort sikt er å få folk som mistet jobben på grunn av koronapandemien i arbeid 
igjen. Det gjelder over 500 pr nå, og mange av dem er unge, noe som er særlig uheldig. 
 
Næringslivet i regionen er mangfoldig, med hele 3277 store og små bedrifter, som er 13,3% av 
antallet i gamle Oppland. Det er over 18.000 arbeidsforhold, 19,2% av mengden i gamle Oppland. 
Mye er eksportrettet.  
De siste fire årene har det vært sterk vekst. Det er skapt 1150 nye jobber privat og 250 offentlig. 
Mange av de sistnevnte gjelder NTNU.  
 
Gjøvik kommune må være offensiv. Den ansetter flere medarbeidere som har næring som 
arbeidsfelt. Den driver aktiv rådgivning gjennom Bright House. Den må drive med omdømmebygging.  
Utenverdenen forbinder lite med Gjøvik. Et viktig trumfkort er at Gjøvik er blitt et utdanningssenter, 
med internasjonal grunnskole, videregående skole med internasjonal linje, fagskole og universitet. 
Smart Gjøvik-programmet er et byutviklingsprogram som tar i bruk ny teknologi for å bedre 
infrastrukturen i byen. 
450 mål matjord går tapt på grunn av ny Rv 4 til Mjøsbrua. Derfor er det etablert en 
stimuleringspakke for nydyrking som erstatning, og sist år er det dyrket opp 190 mål.  
 
Kommunen er selvfølgelig avhengig av sentrale myndigheter, vegvesen, store bedrifter og 
institusjoner for å lykkes. Fra statlig hold møtes kommunen ofte med innsigelser. Det fører til 
opphopning i sentrum og fraflytting i periferien. Mens sentrum i seinere år har vokst med 400, har 
Vardal og Snertingdalen minket med 400 innbyggere. Det er problematisk. 
 
De som bosetter seg i bykjernen er gjerne 50+, fordi de har råd til det. Nå er det dannet et 
tomteselskap som skal gjøre det rimeligere for barnefamilier å skaffe seg bolig. 
 
En hemsko for bedriftsetablering er mangelen på tomter til dette formålet. Skjerven skog, som er et 
nytt og stort felt, er ikke attraktiv for alle typer bedrifter. Kommunen har ansatt en utbyggingsleder 
som jobber med saken. Fra en reguleringsprosess starter og til bygging er klar, går det opp til fire år, 
så man kan ikke somle.  Områder man jobber med, er Bjugstadmarka og Vismundaområdet. Kanskje 
kan vi få en batterifabrikk hit.  
 
Store utfordringer venter. Folketallet synker eller står stille. Vi merker at innvandring har stoppet 
opp. Rv 4 må på plass. Også Gjøvikbanen må rustes opp. Og bredbåndskabler må nå fram til alle. 
Gjøvik er ikke alene. Gjøvik - Toten har mye felles, også Ringsaker. Sammen kan vi få til mye. 
 
Ref: Ola Rongen 



 


