
Kraft til å skape 
Rom for å vokse 



Selskapsstrategi for Elverum Vekst AS 
 

Dette er en kortversjon av selskapsstrategien til Elverum Vekst. Den oppsummerer de 
viktigste prioriteringene for selskapet for perioden 2020 til 2023

Attraktivitetsmål: 
Næring
Mål: Elverum har et enda mer variert, kompetent og 
livskraftig næringsliv som tiltrekker seg ytterligere 
fagmiljøer, næringsliv og –personer. 

Indikator: Elverum skal for perioden 2021- 2030 
være nummer 100 på næringslivsindeksen til 
Telemarksforskning (Per i dag på 318 plass). 

Bosted
Mål: Elverum er enda mer attraktivt som bosted og 
kjent som byen for delaktighet og optimisme.

Indikator: Elverum skal for perioden 2021 til 
2030 være nummer 60 på bostedsindikatoren til 
Telemarksforskning. ( Per i dag på 99 plass) 

Besøk
Mål: Synliggjøre nasjonale «merkevarer», særlig 
Festspillene, Finnskogen, Elverum 1940 og Anno 
museene, og tilbud i «Elverum hele året». Bidra til å 
bygge/styrke lokal  kompetanse på salg-, service- og 
vertskapsrollen. 

Indikator: Elverum skal for perioden 2021 - 2030 ha 
økt antallet arbeidsplasser fra minus til pluss. (-88 
til + 30). 

Om indikatorene: 
Den baserer seg på at Elverum får økt attraktivitet 
sammenliknet med andre kommuner målt i en 10 
års periode. Det betyr at vi har en høyere vekst i 
arbeidsplasser og nettotilflytting enn forventet 
(korrigert for strukturelle forhold) og i tillegg at 
veksten er høyere enn andre kommuner. 

Elverum Vekst er Elverum kommunes verktøy for å stimulere til næringsvirksomhet, bosetting og besøk. 

Vårt hovedmål

Økt tilflytting, økt verdiskaping og bærekraftig vekst. 



Våre innsatsområder: 
Det er fem innsatsområder som er pekt ut som 
sentrale de neste fem årene for å lykkes med å nå 
målene: 

1. Kompetansebygging og veiledning
2. Nettverksbygging
3. Stedlige roller og kultur
4. Eiendomsutvikling og salg av egne  

arealer og bygg
5. Offentlig service, tjenester og prosesser

Kompetansebygging og 
veiledning
Vi skal være en pådriver for verdiskaping / vekst og 
utvikling på attraktivitetsområdene. 

Det skal vi være gjennom å identifisere 
kompetansebehov på strategisk viktige fagområder 
og tilby relevant kompetanse og veiledning til ulike 
aktører, vi skal være førstelinje for gründere og 
stimulere til økt antall etablerere, samt bidra til 
bygging av klynger og miljøer som trengs for å nå 
overordnede mål. 

Nettverksbygging
Vi skal være en strategisk nettverksbygger i og 
utenfor Elverum.

Det skal vi være gjennom å jobbe sammen med og 
gjennom andre samarbeidspartnere og aktører med 
gjennomslagskraft på målområdene. 

Stedlige roller og kultur
Vi skal bidra til å styrke og løfte personer, miljøer 
og virksomheter som er avgjørende for suksess i 
attraktivitetsarbeidet.
  
Det skal vi bidra til gjennom å oppmuntre til 
offensiv tekning, optimisme, lokal satsing og 
omdømmebygging.

Eiendomsutvikling og salg av 
egne arealer og bygg 
Vi skal være strategisk utvikler og eier av tomter og 
bygg lokalt. 

Dette skal vi være gjennom målrettet salg og 
strategisk samarbeid med ulike aktører om tomter 
og utvikling av våre eiendommer som fremmer 
verdiskaping, vekst og utvikling. 

Offentlig service, tjenester og 
prosesser
Vi skal samhandle og aktivt spille inn forslag til det 
kommunale og øvrige offentlige tjenesteapparatet. 

Vi skal bidra til å løfte fram gode historier, og fortelle 
om gode resultater fra Elverums offentlig sektorer. 
Vi skal bidra til å synliggjøre hva  Elverum har å tilby 
ulike målgrupper. 

Hva er våre hovedprioriteringer? 
For de neste fire årene skal Elverum Vekst 
prioritere å: 

1. Bidra til å utvikle og profilere Elverum som 
en næringsvennlig by for eksisterende og nye 
virksomheter

2. Synliggjøre Elverums bosteds- 
kvaliteter regionalt og nasjonalt

3. Bidra aktivt til at besøksattraktiviteten i 
Elverum styrkes

Vi lykkes sammen
Skal vi lykkes med å skape vekst og utvikling trenger 
vi sammen som lokalsamfunn;

• Å styrke næringsattraktiviteten og tiltrekke oss 
nye virksomheter 

• Å utvikle en sterkere kultur for å prøve og feile

• Å være et enda mer gjestfritt og inkluderende 
vertskap

• Å styrke tilliten mellom aktørene i 
attraktivitetsarbeidet

• Å utvikle felles kultur for framtidstro og 
optimisme.

• Å styrke omdømme og kommunikasjonsarbeidet 
knyttet til både næringsliv, bosted og besøk.  

 



Hvem er vi?  
Vi er i dag 7 ansatte som skal bidra til at det blir: 
 
«Kraft til å skape og rom for å vokse»
både i bedrifter, i befolkningen og i antall besøk 

Du skal oppleve at vi er: 

• Modig 
• Inkluderende 
• Fremoverlent 

Kontakt oss : 
Asbjørn Lunde, Næringssutvikler - 
Mobil: 950 02 956-  asbjorn@elverumvekst.no 

Anna-Thekla Tonjer, Daglig leder Elverum tomteselskap
Mobil: 993 96 702 - att@elverumvekst.no

Ole Enger, Prosjektleder
Mobil: 468 74 707 - ole@elverumvekst.no

Peder Nordli, Prosjektleder
Mobil: 48237299 - peder@elverumvekst.no 
Heidi Erikstad, Prosjektleder
Mobil: 416 12 494 - heidi.erikstad@elverumvekst.no
Odd-Erling Lange, Daglig leder
Mobil: 404 49 929 - odd.erling.lange @elverumvekst.no
Kate Franklin Langsethagen, Rådgiver
Mobil: 91829578 - kate@elverumvekst.no

 
 Besøksadresse:  
 Storgata 20, 2414 Elverum 
 Epost:  post@elverumvekst.no
 Nettside:  www.elverumvekst.no

 Du finner oss også på Facebook,  
  Instagram og LinkedIn

Elverum Vekst AS er opprettet av kommunestyret og 
er heleid av Elverum kommune. 

Tidligere Elverumregionens Næringsutvikling AS 
er nå fusjonert inn i Elverum Vekst. I tillegg har 
man datterselskapene Elverum Tomteselskap (ETS), 
Elverum Kommunale Industribygg AS (EKI) og EKI- 
Utvikling AS som er sentrale for måloppnåelsen til 
Elverum Vekst. 

Både ETS og EKI har lang en lang historie for å 
bidra til vekst og utvikling i Elverum. ETS har vært 
kommunes verktøy for å legge til rette for bolig-og 
næringstomter, og EKI har bidratt gjennom bygging 
av industri- og næringsbygg samt formålsbygg.

http://  www.elverumvekst.no
https://www.facebook.com/elverumvekst
https://www.instagram.com/elverumvekst/
https://www.linkedin.com/company/10470634/admin/

