
Rom for å vokse. 
Kraft til å skape. 



Hva er vi? 

Kommunestyret i Elverum har samlet kreftene. 
Formålet med Elverum Vekst er: 

- å drive målrettet arbeid for Elverum med sikte på å; 

§ rekruttere innbyggere og fremme befolkningsvekst, 

§ attrahere næringsvirksomhet og medvirke til utvikling av 
eksisterende og ny næringsvirksomhet i kommunen, slik at 
arbeidsplasser sikres og skapes,

§ gjøre kommunen attraktiv for besøk. 



Hvem er vi? 



NÆRING

Et kompetent og 
livskraftig næringsliv

BOSTED
Et attraktivt bosted 

kjent for delaktighet og 
optimisme

BESØK
Sterke reiselivs-miljøer 
bygd rundt nasjonale 

merkevarer 

FN’s bærekraftsmål

«MODIG – INKLUDERENDE – FRAMOVERLENT»

Vårt fundament

Våre verdier

Strategiske 
innsats-
områder

Overordna 
mål

Elverum Vekst AS skal gjøre jobben sammen med strategiske samarbeidspartnere 
som Elverum kommune, næringslivet, Klosser,  lag og foreninger, regionale aktører, 
fylkeskommunen, nasjonale institusjoner, m. fl. 

Samarbeids
partnere

Kommunikasjon og markedsføring

• Areal, eiendomsutvikling, salg og 
eiendomsforvaltning

• Nettverksbygging 
• Kompetansebygging/veiledning 
• Stedlige roller og kultur  
• Kommunal/offentlig service og tjenester 



Vi ønsker og skal -

§ Profilere Elverum som en næringsvennlig by for 
eksisterende og nye virksomheter.

§ Synliggjøre Elverums bostedskvaliteter regionalt og 
nasjonalt.

§ Gjennom vårt eierskap i VER bidra aktivt til at reiselivet i 
Elverum styrkes

§ Forvaltning og utvikling av våre eiendommer og bygg skal gi 
inntekter til å styrke arbeidet innen de tre 
attraktivitetsområdene.



For å lykkes tror vi – at vi må:
• jobbe med næringsattraktivitet 

• utvikle en sterkere kultur for å prøve og feile

• være et enda mer gjestfritt og inkluderende vertskap

• styrke tilliten mellom aktørene i attraktivitetsarbeidet

• bygge nettverk i og utenfor Elverum 

• være målrettet og utholdende i vår kommunikasjon 
og markedsføring – i  felleskap

• utvikle felles kultur for framtidstro og optimisme –
hvor det er rom for å vokse og kraft til å skape



Rom for å vokse og kraft til å skape

Vi inviterer – bli med!


