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1. Status 

Næringslivet i kommunen er variert. Både industri, transport, handel, landbruk og hytteturisme er 

viktige næringer. Kommunen tilhører Gjøvikregionen som bo- og arbeidsmarkedsregion, men også 

Lillehammer og Valdres er viktige regioner for kommunen. Næringslivet har, målt i antall arbeidsplasser, 

opplevd stabilitet de siste årene. Nyetableringer og gründere er mangelvare.  

Handelsnæringen har generelt opplevd en utflating i omsetningen som resultat av endrede vaner med 

blant annet økt netthandel. Landbruksnæringen er inne i en vedvarende omstillingprosess som resultat 

av rasjonalisering og effektivisering. Men det ønskes å støtte opp om alle typer landbruk i kommunen, 

små og store, samt at utmarksbeiting må tillegges økt vekt for å opprettholde kulturlandskapet og bidra 

til kortreist mat og selvberging i Norge.  

Landsbyen Dokka har blitt en landsby kjent for en aktiv kultur- og handelsvirksomhet med 

Landsbymarked og Landsbykonferanse. Landsbyen skaper identitet og vil stå sentralt i videre 

utviklingsarbeid. Det vil være viktig å videreutvikle Landsbytankegangen og jobbe aktivt med bolyst og 

omdømmebygging.  

Synnfjell har stort potensiale for utvikling og det er gode muligheter for økt verdiskapning knyttet til 

reiselivsnæring i hele kommunen. Hytter, camping og våre naturkvali teter gir muligheter for 

næringsutvikling.  

Bioøkonomi er en spennende satsing for Nordre Land. Skog og biologisk materiale fra landbruket, 

naturgrunnlaget med utmarksressurser og rekreasjonsprodukter, gir oss mulighet til å ta del i det grønne 

skiftet og utvikle nye næringer. Kommunen har store arealer som er attraktive for grønt 

reiseliv/bærekraftig turisme. Det er behov for utvikling av løsninger og produkter til denne sektoren, 

basert på kortreiste og biologiske fornybare ressurser der dette er mulig.  

Infrastuktur med effektivt bredbånd er en vesentlig forutsetning i alle næringer. Det må samarbeides 

med aktører innen bransjen, og sammen legge premisser for videre utbygging. Veger med god standard 

er en viktig forutsetning for næringslivet, både når det gjelder varetransport og persontransport, og god 

tilgjengelighet til opplevelser og hytteområder. Kommunen er et kollektivknutepunkt, med øst/vest 

forbindelse, og har en stor transportnæring.   

Kompetanse og tilgang på god kompetanse og videreutvikling av eksisterende er vesentlig for utvikling i  

alle næringer. Kommunen har en høy uføreandel, ligger lavt på både utdanningsnivå og 

«kompetansearbeidsplasser». For å øke bevissthet hos unge om deres muligheter i lokalt næringsliv, og 

rekruttering generelt, er et tett samarbeid mellom skole, næringsliv og lokalsamfunn viktig. Samarbeid 

mellom næringslivet, Dokka videregående skole, Høyskolen Innlandet, NTNU Gjøvik og andre 

utdanningsinstitusjoner i vårt distrikt blir viktig framover. Automatisering og digitalisering vil gjøre at 

mange arbeidsplasser vil få nye kompetansekrav. Omstilling og digital kompetanse er stikkord.  

For deler av næringslivet er det også viktig med bedre tilgang på areal. Kommunens overordnede 

ambisjon er å utvikle og legge til rette for et vekstkraftig næringsliv med høy verdiskaping. Nordre Land 

skal utvikle seg til en enda mer næringsvennlig kommune. Kjennetegn på dette er å legge til rette for 
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næringsutvikling gjennom positiv holdning til utviklingstiltak, kort saksbehandlingstid, oppdaterte 

arealplaner, tilstrekkelig med næringsarealer og gode støtteordninger. 

Slik vil vi ha det (mål) 
 Økt verdiskaping og flere arbeidsplasser 

 Landsbyen Dokka skal utvikles videre som et attraktivt og levende handelssentrum 

 Fortsatt høy produksjonen fra biobaserte næringer 

 Et godt tilrettelagt utviklingsmiljø for etablering av biobasert næringsliv 

 En bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling 

 

Dette må gjøres 
 Støtte videreutvikling av kommunens eksisterende bedrifter, blant annet innenfor næringer der 

kommunen har fortrinn; jord og skogbruk inkl. foredling av tømmer, industribedrifter innen 

metallbearbeiding, industri, betong, bedrifter i entreprenørbransjen og transportbransjen. 

 Bidra til godt samarbeid mellom skole og næringsliv. 

 Bidra til arenaer for kompetanseutvikling i næringslivet og økt samhandling mellom bedrifter 

som kan ha synergieffekter av samarbeid 

 Bidra til samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

 Stimulere til nyskaping og etablerervirksomhet, gjennom veiledning og kompetansemegling, å 

støtte opp om Landsbyen Næringshage, forvalte Næringsfond og andre støtteordninger og 

samarbeid med Gjøvikregionen Utvikling. 

 Støtte opp om utviklingstiltak, markedsføring og profilering som er viktig for å fremme Land 

som reiselivsdestinasjon. Støtte opp om videreutviklingen av arrangementer både i Synnfjell og 

ellers i kommunen. Legge til rette for at den enkelte hytte blir brukt flere døgn i året. 

 Utvikle et samarbeid med kompetansemiljøer som NTNU, Raufossmiljøet, og andre viktige 

aktører som kan bistå bedrifter i Nordre Land i sitt utviklingsarbeid. 

 Sikre tilgang på tilstrekkelig og varierte næringsarealer. 

 Fokus på grønn utvikling innen reiseliv og andre næringer der det er naturlig. 

Slik ser vi om vi er på rett vei 
 Utvikling i omsetning i næringslivet (handelsstatistikk fra SSB o.a.) 

 Utviklingen i antall arbeidsplasser og sysselsettingsgrad. 

 Nyetableringer i kommunen. 

 Utvikling i aktivitet og produksjon innenfor jord og skogbruk. Beholde dyrket jord iht stortingets 

oppdaterte jordvernstrategi. 

 Tilgang på næringsarealer. 

 Utviklingen i hyttebyggingen, antall gjestedøgn og omsetningen fra dette lokalt. 

 Plassering i Nærings-NM. 
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2. Næringsutvikling 

2.1 Næringsvennlig kommune 
 

2.1.1 Oppdaterte og fremtidsrettede kommuneplaner/arealplaner 
Beskrivelse - Oppdaterte og fremtidsrettede kommuneplaner hvor det er satt 

av arealer til alle typer næringsformål og videre hytteutbygging 
- Gjennomføre bredt forankrede planprosesser, hvor kommunen 

på eget initiativ trekker næringslivet tidlig inn i prosessen 
- Sikre gode rammebetingelser for vekst og utvikling av 

eksisterende og ny næringsvirksomhet i kommunen 

Mål Oppdaterte planer til enhver tid. 
Ansvarlig Nordre Land kommune. 

Samarbeidspartnere Fylkeskommunen, Fylkesmannen, næringsliv og andre aktuelle 
aktører. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

I løpet av planperioden.  

Ressurser/økonomi Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. 
 

2.1.2 Kommunale næringsarealer 
Beskrivelse - Kommunen skal erverve og regulere næringsarealer for 

videresalg 
- Kunne tilby og markedsføre arealer til nyetablering og utvidelser 

for eksisterende næringsliv 

Mål Ha nok næringsarealer til enhver tid. 

Ansvarlige Nordre Land kommune. 
Samarbeidspartnere Private grunneiere. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Løpende. 

Ressurser/økonomi Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. 

 

I planen satses det på 3 hovedområder med tilhørende tiltak: 

• Næringsvennlig kommune 

• Bolyst – Ekte landsbyliv og levende grender 

• Infrastruktur 
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2.1.3 Saksbehandlingstid 
Beskrivelse - Henvendelser til kommunen i saker som berører næringslivet 

skal i det minste besvares innen maks to uker med endelig eller 
midlertidig svar som angir når endelig svar kan forventes. 

- Etablere faste møtepunkter mellom enheter i kommunen som 
behandler næringssaker for bedre samhandling. 

Mål Nordre Land kommune skal oppleves som forutsigbar og effektiv i 
sin saksbehandling avnæringssaker. 

Ansvarlige Nordre Land kommune. 

Samarbeidspartnere Andre relevante aktører. 
Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Løpende. 

Ressurser/økonomi Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. 
 

2.1.4 Videreføre satsing på Landsbyen Næringshage  
Beskrivelse - Støtte opp om aktiviteter og drift for å skape og opprettholde et 

sterkt kompetansemiljø innenfor bedriftsveiledning, 
etablererstøtte og annen næringsutviklingskompetanse spesielt 
knyttet opp mot skog , tre og byggenæring.  

- Bistå etablerere og eksisterende næringsliv utover kommunens 
1.linjetjeneste. 

- Være arena for møteplasser mellom næringsliv, politikere og 
administrasjon (som  bedriftsfrokoster). 

- Ha et sted hvor etablerere kan få tilbud om tilrettelagte lokaler i 
en startfase. 

- Bidra til økt kompetanse i eksisterende næringsliv 
- Bidra til nye kompetansearbeidsplasser. 

Mål - Ha minst 30 målbedrifter som bidrar med en egenandel på 
minst kr. 300.000,-. Bidra til at en får god uttelling i forhold til 
offentlig finansiering, dette fra både Næringshageprogrammet, 
Innovasjon Norge og forskningsrådet. 

- Bidra aktivt i forhold til minst 4 nyetableringer/tilflyttinger per 
år. 

- Gjennomføre minst 6 møter i året hvor næringsliv, politikere og 
administrasjon inviteres til å delta, samt arrangere relevante 
kurs. 

Ansvarlige Landsbyen Næringshage. 
Samarbeidspartnere Nordre Land kommune, Gjøvikregionen utvikling, fylkeskommunen, 

SIVA, Innovasjon Norge og næringslivet. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Fortløpende gjennom planperioden. 

Ressurser/økonomi Avklart (SIVA, fylkeskommunen og Nordre Land kommune). 
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2.1.5 Bedriftsbesøk 
Beskrivelse - Gjennomføre bedriftsbesøk for å få en tettere dialog mellom 

næringslivet og kommunen 
- Informere om økonomiske støtteordninger 
- Gi annen relevant informasjon 
- Bistå enkeltbedrifter ved behov 
- Skape bedre samhandling mellom næringsliv og kommune 
- Formannskapet skal delta på enkelte bedriftsbesøk, herunder 

innenfor landbruk 
Mål Gjennomføre minst 30 bedriftsbesøk årlig. 

Ansvarlige Nordre Land kommune. 

Samarbeidspartnere Landsbyen Næringshage, Gjøvikregionen utvikling, Innovasjon Norge 
og andre samarbeidspartnere. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Fortløpende gjennom hele planperioden. 

Ressurser/økonomi Krever ingen bevilgning. 
 

2.1.6 Videreføre førstelinjetjeneste for gründere og næringsdrivende  
Beskrivelse - Videreutvikle oppgaven som førstelinjetjeneste for gründere, 

etablerere og næringsdrivende, herunder: 
o Veiledningstjenesten 
o Økonomiske støtteordninger 
o Tilbud om kurs og kompetansehevende tiltak 

- Førstelinjetjenesten skal være aktiv og oppsøkende på 
møteplasser for bedrifter, etablerere og gründere 

- Markedsføre mulighetene for næringsdrivende og etablerere i 
kommunen 

- Publisere opplysninger om førstelinjetjenestens virksomhet og 
oversikt tilsagn fra kommunens næringsfond. 

Mål Tjenesten skal minimum score 3,9 i innbyggerundersøkelsen, på en 
skala fra 1-6, hvor 6 er høyeste score. 

Ansvarlige Nordre Land kommune. 
Samarbeidspartnere Landsbyen Næringshage, Gjøvikregionen utvikling, Innovasjon Norge 

og andre samarbeidspartnere. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Fortløpende gjennom planperioden. 

Ressurser/økonomi Avklart. 
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2.2 Kompetanse og rekruttering 
 

2.2.1 Kompetanse  
Beskrivelse - Tilgang på god kompetanse og videreutvikling av eksisterende er 

vesentlig for utvikling i alle næringer.  
- Kommunen ligger lavt på både utdanningsnivå og 

«kompetansearbeidsplasser».  
- For å øke bevissthet hos unge om deres muligheter i lokalt 

næringsliv, og rekruttering generelt, er tett samarbeid mellom 
skole, næringsliv og lokalsamfunn viktig. Samarbeid mellom 
næringslivet, Dokka videregående skole, Høyskolen Innlandet, 
NTNU Gjøvik og andre utdanningsinstitusjoner i vårt distrikt blir 
viktig framover.  

- Automatisering og digitalisering vil gjøre at mange 
arbeidsplasser vil få nye kompetansekrav. Omstilling og digital 
kompetanse er stikkord.  

- Riktig kompetanse for utnytte mulighetene innen bioøkonomi. 
Dokka VGS arbeider med valgfag innen grunnleggende 
kunnskap. 

Mål Nok arbeidskraft med riktig kompetanse til næringslivets og 
kommunens behov. Lavere ledighet og færre uføre. 

Ansvarlige Nordre Land kommune, Landsbyen Næringshage og næringslivet. 

Samarbeidspartnere Næringslivet, NAV, Dokka videregående skole, Gjøvik Tekniske 
Fagskole, Høyskolen innlandet, NTNU og sentrale myndigheter. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Løpende. 

Ressurser/økonomi Avklares ved behov. 
 

2.2.2 Entreprenørskap i skolen 
Beskrivelse Gjennomføre aktiviteter i samarbeid med Ungt Entreprenørskap 

Oppland gjennom skoleløpet. 

Mål Fortsette og videreutvikle entreprenørskap i skolen i læreplanen for 
kommunens skoler. 

Ansvarlige Nordre Land kommune, Torpa barne- og ungdomsskole, Dokka 
barneskole, Dokka ungdomsskole og Dokka videregående skole. 

Samarbeidspartnere Næringslivet og Ungt Entreprenørskap Oppland. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Årlig i planperioden. 

Ressurser/økonomi Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. 
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2.2.3 Lærlingeplasser 
Beskrivelse - Opprettholde, og helst øke, antall elever som fullfører 

videregående utdanning med den kompetanse bedriftene 
etterspør 

- Opprettholde, og helst øke, antall lærlingeplasser  

Mål Øke antall lærlingeplasser lokalt innen industri, handel og landbruk. 
Ansvarlige Dokka videregående skole, eksisterende lærlingebedrifter og nye 

lærlingebedrifter, herunder Nordre Land kommune. 

Samarbeidspartnere Opplæringskontoret for håndverk og industri . 
Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Fortløpende gjennom planperioden. 

Ressurser/økonomi Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. 
 

2.2.4 Samarbeid skole, kommune og næringsliv 
Beskrivelse - Samarbeidsavtaler med bedrifter om utplasseringsmuligheter 

for lærlinger i bedrifter. 
- Samarbeidsavtaler med bedrifter om utplassering/undervisning 

fra bedrifter og landbruket i skolene. 
- Samarbeidsavtaler om praksisplasser for elever. 
- Samarbeidsavtaler med bedrifter om lærekandidater. 
- Samordne innhold i undervisning med behovet for kompetanse i 

bedriftene. 
- Bedriftsmesse for ungdomsskolene og videregående skole. 

Mål Inngå nye og vedlikeholde etablerte samarbeidsavtaler mellom 
skolene og bedriftene i kommunen. Gjennomføre bedriftsmesser. 

Ansvarlig Nordre Land kommune, Dokka videregående skole, Nordre Land 
Læringssenter, Dokka ungdomsskole, Torpa barne- og 
ungdomsskole, NAV og fylkeskommunen. 

Samarbeidspartnere Opplæringskontoret for håndverk og industri. 
Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Fortløpende gjennom planperioden. 

Ressurser/økonomi Avklares i kommunens årlige handlingsplan og budsjett. 
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2.3 Handelssted 
2.3.1 Videreutvikle Landsbyen Dokka som handelssted 
Beskrivelse - Opprette et gårdeierregister 

- Lage oversikt over ledige lokaler, hvem som eier med 
kontaktinformasjon. Publiseres på kommunens hjemmeside. 

- Vedlikehold og videre stedsutvikling av sentrum, inkl. Dokka 
Kulturstasjon. 

- Legge forholdene til rette for å opprettholde og videreutvikle 
nettverk som Landsbylauget og Land Utvikling med fokus på å 
rekruttere flere medlemmer og videreutvikle/profesjonalisere 
arrangementene. 

Mål Økt lønnsomhet for handelsstanden og et variert handels- og 
servicetilbud. 

Ansvarlige Handelsstanden, gårdeiere, Landsbylauget, Land Utvikling og Nordre 
Land kommune. 

Samarbeidspartnere Gjøvikregionen utvikling. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Fortløpende med årlige målepunkter for å se utviklingen. 

Ressurser/økonomi Utredes av de ansvarlige. 

 
2.4 Reiseliv 
 

2.4.1 Produktutvikling innen reiselivet 
Beskrivelse - Støtte opp om markedsføring og nettverk som utvikler Nordre 

Land som reiselivsdestinasjon og besøksmål. 
- Videreutvikle Synnfjell som destinasjon. 
- Bidra til å skape arenaer for samarbeid mellom nettverkene og 

videreutvikle tilbudet i kommunen og Synnfjell. 
- Vurdere muligheter for konseptutvikling/bedrifts-utvikling 

knyttet til Langsua Nasjonalpark. 
- Koble landbrukets muligheter for opplevelser/kultur opp mot 

reiseliv. 
Mål Økt lønnsomhet for reiselivsbedriftene.  

Ansvarlige Reiselivsbedriftene, utmarkslagene, Land Utvikling og andre 
relevante deltakere. 

Samarbeidspartnere Nordre Land kommune, fylkeskommunen og destinasjonsselskap. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Løpende. 

Ressurser/økonomi Avklares av de ansvarlige. 
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2.4.2 Merverdi av hyttemarkedet 
Beskrivelse - Kartlegge potensielle nye næringer, konsepter, muligheter og 

aktører. 
- Utarbeide en plan for oppfølging av bedrifter og aktører som har 

et potensiale. 
- Definere endelig satsingsområder i en videre reisemålsutvikling. 
- Utnytte mulighetene som hytteundersøkelsen avdekker. 

Mål Utarbeide en plan for videre verdiskaping knyttet til hyttemarkedet. 
Ansvarlige Land Utvikling og Nordre Land kommune. 

Samarbeidspartnere Utmarkslag, reiselivsbedrifter og destinasjonsselskaper.  
Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Løpende. 

Ressurser/økonomi Avklares av de ansvarlige. 
 

2.4.3 Skilting (turmuligheter alle årstider) 
Beskrivelse - Gjennom samarbeid med nettverkene få til en ensartet skilting 

ihht. nasjonal standard 
- Utarbeide gode digitale helårskart og GPS-koordinater for både 

sommer- og vinteraktiviteter 

Mål - Ha gode digitale kart og GPS koordinater for helårs-aktiviteter 
som er skiltet etter nasjonal standard. 

- Skiltplan. 
Ansvarlige Reiselivsbedriftene og Nordre Land kommune. 

Samarbeidspartnere Utmarkslag og destinasjonsselskaper. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Løpende. 

Ressurser/økonomi Avklares av de ansvarlige. 

 

2.5 Bioøkonomi/Landbruk 
Beskrivelse - Nordre Land med sitt rike naturgrunnlag ønsker å utnytte 

mulighetene som ligger i de grønne næringene og det grønne 
skiftet. 

- Lage nye produkter og næringer fra tre og annet biologisk 
materiale fra landbruket. 

- Utvikle bærekraftig reiseliv og turisme. 
Mål - Utvikle bioøkonomifaget på Dokka videregående skole, ta vare 

på og videreutvikle landbruket og skape nye bærekraftige 
næringer. 

- Utvikle kompetansearbeidsplasser i landbruket. 

Ansvarlige Landbruket, Landsbyen Næringshage, Land utvikling og Nordre Land 
kommune. 

Samarbeidspartnere Dokka videregående skole, Lena-Valle videregående skole, NTNU, 
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Landsbyen Næringshage, 
Gjøvikregionen utvikling, landbruket og øvrig næringsliv. 
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Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Fortløpende i planperioden. 

Ressurser/økonomi Avklares av de ansvarlige. 

 

3. Bolyst – Ekte Landsbyliv og levende grender 
 

3.1.1 Stedsutvikling – Ekte Landsbyliv og levende grender  
Beskrivelse - Videreføre arbeidet fra prosjektet «Ekte Landsbyliv 

- Videreutvikle Landsbyen Dokka 
- Utvikle varierte bomuligheter i hele kommunen 

Mål Øke antall innbyggere og redusere utflytting.  
Ansvarlige Nordre Land kommune. 

Samarbeidspartnere Næringsliv, Frivilligsentralen, lag og foreninger og andre 
samarbeidspartnere. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Forløpende i planperioden. 

Ressurser/økonomi Utredes av de ansvarlige og avklares i kommunens årlige 
handlingsplan og budsjett. 

 

3.1.2 Dokka Kulturstasjon 
Beskrivelse - Avklare hva Valdresbanen skal være i framtida 

- Tilrettelegge for utvikling av området 

Mål Øke Landsbyen Dokkas attraktivitet som bosted. 

Ansvarlige Nordre Land kommune. 
Samarbeidspartnere Næringsliv, Frivilligsentralen, lag og foreninger og andre 

samarbeidspartnere. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Reguleringsplan for området skal være ferdig i planperioden. 

Ressurser/økonomi Utredes av de ansvarlige og avklares i kommunens årlige 
handlingsplan og budsjett. 

 

3.1.3 Landsbykonferansen 
Beskrivelse - Planlegge og gjennomføre Landsbykonferansen 

- Skape en arena for inspirasjon og kunnskap til videre 
stedsutviklingsarbeid hvor næringsliv, politikere, administrasjon 
og andre aktører innen steds- og næringsutviklingsarbeid møtes. 

Mål Gjennomføre Landsbykonferansen. 

Ansvarlige Nordre Land kommune, Landsbyen Næringshage, Frivilligsentralen, 
Lands Museum, Landsbylauget, Land Utvikling og Oppland 
Arbeiderblad. 

Samarbeidspartnere Næringslivet, fylkeskommunen, Distriktssenteret og andre relevante 
samarbeidspartnere. 
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Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Fortløpende i planperioden. 

Ressurser/økonomi Avklares av de ansvarlige. 

 

4. Infrastruktur 
 

4.1.1 Veg 
Beskrivelse - Jobbe for en bedre standard på hovedvegene i kommunen, 

spesielt fylkesveger til Oslo, Bergen og Trondheim 
- Utarbeide og gjennomføre NLKTP (kommunens transportplan) 

Mål Bedre vegstandard i hele kommunen. 

Ansvarlige Nordre Land kommune og fylkeskommunen. 

Samarbeidspartnere Næringslivet og Gjøvikregionen. 
Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Løpende. 

Ressurser/økonomi Ikke avklart. 
 

4.1.2 Bredbånd/fiber 
Beskrivelse Bedre fiberbredbånd i hele kommunen, både for næringsliv, 

innbyggere og hytteeiere. 

Mål Fiber i hele kommunen. 

Ansvarlige Nordre Land kommune. 
Samarbeidspartnere Fylkeskommunen, Gjøvikregionen og VOKKS. 

Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

2019 – 2023 (en fireårsperiode). 

Ressurser/økonomi Nkom, fylkeskommunen, kommunen, VOKKS, abonnentene. 

 

4.1.3 Kollektivtilbud 
Beskrivelse Tilby et bedre kollektivtilbud til Gjøvik, Lillehammer og Fagernes for 

arbeidspendlere, skoleelever, innbyggere og turister/besøkende. 

Mål Øke bruk og utvidet tilbud innen kollektivtilbudet. 
Ansvarlige Nordre Land kommune og fylkeskommunen. 

Samarbeidspartnere Gjøvikregionen og næringsliv. 
Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Løpende. 

Ressurser/økonomi Ikke avklart. 
 

4.1.4 VA Vann og avløp  
Beskrivelse Tilrettelegge for god utvikling i Synnfjell og for næringslivet 
Mål Bærekraftig utvikling 

Ansvarlige Nordre Land kommune. 
Samarbeidspartnere Grunneiere, næringsliv 
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Fremdrift (når skal det være 
gjennomført) 

Løpende. 

Ressurser/økonomi Ikke avklart. 

 


