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Hva er Byutviklingskonferansen?
Mål og hensikt

Byutviklingskonferansen en et samarbeidsprosjekt mellom Byen vår Gjøvik, 
Gjøvik Kommune, Statens Vegvesen og Innlandet fylkeskommune som skal: 

 Løfte frem muligheter og forutsetninger for gode opplevelser og økt bolyst 
i byen

 Inspirere til nytenkning og faglig kompetanseløft

 Stimulere til samarbeid, dele kunnskap og erfaringer på tvers av grenser og 
etablerte miljøer 



Gjøvik løfter Innlandet Samle og begeistre
Samhandling skaper 

levende byer 
TEMA

1. Sense of urgency 2. Inspiration 3. Call for actionAKT

FORTELLING

Byutvikling er også regional 
utvikling. Gjøvik er byen for hele 
Vestoppland og har en rolle å spille i 
Innlandet. Uro og usikkerhet etter 
Covid-19 vil prege oss i årene 
fremover. Hvordan har pandemien 
påvirket oss – hva blir viktige 
drivkrefter for folk og byene 
framover? Hvilken posisjon skal 
Gjøvik ha i Innlandet og egen 
region? 

Vi setter søkelys på viktige fakta og 
forutsetninger for at Gjøvik skal 
lykkes.

Aktiviteter skaper aktivitet og 
ringvirkninger som påvirker 
lokalsamfunnet på flere måter. Det 
er med på å bedre mental helse, øke 
bolyst og øke stoltheten over hvor 
du kommer fra. Hvordan kan vi gjøre 
byen mer attraktiv for tilreisende og 
hvordan tilrettelegge for studenter. 

Vi snakker om de tingene som gjør 
Gjøvik til et godt sted å bo i og gå fra 
barn til voksen. Hvilke ting er det 
som gjør oss unike?

Byrom, Sosiale møteplasser og 

bærekraftig byliv krever 

samarbeid og koordinering 

mellom offentlig etater og privat 

næringsliv og utbyggere. Hva er 

Gjøviks visjon og overordnede 

mål for byutvikling?

Byglød: hvordan skape nytt liv i 

hjertet av små og mellomstore 

byer.

Vi setter fokus på de tingene som 
skal til for at vi skal lykkes med å 
skape en levende by.

Byutviklingskonferansen 2021



Tema 2021: Byliv og sosiale møteplasser 

Sted: Quality Hotell Strand, Elvegata 2-4, Gjøvik.

Dato: Torsdag 11.november 2021

Tidspunkt: 09-15:30

Konferansier

Petter Schjerven 

Foredragsholdere

Torvild Sveen, Hanne Toftdahl, Steffen Hellum, Trond Elverum, Audhild Kvam, Anna Thorud Hammer, Kari Houth Fjellseth, 
Marianne Aashaug, Leif Anders Wentzel, Audun Pettersen, Even Aleksander Hagen, Guri Mette Vestby, Svein Hoelseth, Per 
Rognerud, Martine H. Wilberg, Ingvild Aas og Peter Gitmark.

Antall deltakere 2021

184 (Fulltegnet alle år med ventelister)



Evaluering: Programkomiteen

I etterkant av konferansen har programkomiteen avholdt et evalueringsmøte på Teams. Man evaluerte på 
bakgrunn av spørreskjema sendt til deltakere. 

• Teknisk godt gjennomført og proft lyd og lys. Dette er viktig for konferansens legitimitet og kvaliteten bør ikke 
senkes. 

• For mange foredragsholdere
• Man må kvalitetssikre bedre i forkant lengde på foredrag. Alt for mange som gikk over tiden.
• På grunn av tidsnød ble konferansiers rolle avkortet. Viktig at dette er en rolle som ivaretas av en profesjonell. 
• God mix av lokale innslag og folk med kunnskap og inspirasjon utenfra.
• Bedre organisering av utdeling av deltakerkort. Kortene bør visuelt endres da det er vanskelig å se navn. 
• QR-kode for program fungerte fint. Kunne hatt plakater i rommet i tillegg til på deltakerkortet. 



Evaluering: Foredragsholdere

I etterkant av konferansen ble foredragsholdere spurt om de ville komme med en tilbakemelding/evaluering av 
hvordan de opplevde konferansen. De ble stilt tre spørsmål og gitt muligheten til å komme med egne frie innspill. 

1. Informasjon om konferansen i forkant. Var oppdraget og bestillingen tydelig og gitt i god tid?
2. Informasjonsflyt i forkant av konferansen. For lite informasjon eller for mye? Kom det i rett tid?
3. Mottakelse ved ankomst. Følte du deg godt mottatt og fikk du den informasjonen du trengte?

Det var kun 5 av foredragsholderne som ga tilbakemelding, men noe felles kan man trekke ut fra disse:

• Teknisk godt gjennomført og proft lyd og lys.
• Proff innleder/ konferansier. 
• God informasjon i forkant og de følte seg godt ivaretatt gjennom dagen.
• For mange foredragsholdere og for mange som gikk over tiden slik at dette ble en stressfaktor.



Evaluering: Deltakere
I etterkant av konferansen ble alle deltakere tilsendt et spørreskjema der de ble gitt muligheten til å komme med 
tilbakemeldinger. 

54 av deltakerne svarte. 

Svar



Evaluering deltakere Byutviklingskonferansen 2021





Har du andre kommentarer til årets program?

• Litt kjedelig... burde vært mer eksempler på løsninger

• Litt for mange innslag, pr. Del. Ble mye forskjellig informasjon å ta med seg videre.

• Gode innledere, men kanskje færre og litt bedre tid til hver av dem ville gitt mer, og noe 
mer til tid smalltalk/mingling Knall ledelse og stemning av Petter Schjærven.

• Veldig bra temaer, fin spennvidde med godt innhold. Håper alle ble mer bevisst på at vi 
oppfattes veldig positivt og godt der ute, men hvorfor "gjemmer vi oss" :)

• Synd at tidskjema var sprengt

• Enkelte foredrag var ikke relevant. Eksempelvis "Kulturbygg i Molde".

• Prøv å unngå så korte innlegg som 5-10 minutter, da det veldig fort blir forsinkelser i 
programmet. Det bør være en ansvarlig "pådriver" som sørger for at alle holder seg til 
tiden - en foredragsholder skal rett og slett ikke bruke av andre sin tid. Med færre 
foredragsholdere, en ekstra pause både før og etter lunsj (evt. dele opp en lang pause i 
to kortere), blir det lettere å hente inn en eventuell forsinkelse.

• Litt for lite konkret om Gjøvik, og utviklingen her. Fredrikstad og Molde var for meg ikke 
interessant. Presentasjon av undersøkelser er ok, men mer fokus på årsak virkning. 
Rene presentasjoner av tall kan en like greit lese seg til på egenhånd.

• Bredt, dekkende og inspirerende innhold

• Jeg synes det var flere innlegg som var både relevant og ikke minst spennende å hører 
om. 

• Mitt ønske som borger er at Hovdetoppen og Gjøvik-stranda kan utvikles videre. Her 
ligger det mye muligheter.



• Litt for tett program - mange innleggene og liten tid mellom.

• Gode foredrag!

• Spennende og mye interessant, noe som passer for de fleste

• Påmeldingen var enkel når man først fikk en link i stedet for QR kode som ikke funket (ikke på min tlf ihvertfall)

• Svært bra program - fin variasjon. Gode innledere.

• Veldig engasjerende og spennende

• Kunne gjerne hatt sterke fokus på betydningen av attraksjoner inkl kulturhus!

• Herlig møteleder. Hanne Toftedahl var bra. Burde ha vært mer tid til Eva Westermark. Dvele ved gode 
eksempler. Fint at lokale krefter får vise seg fram, men det ble kanskje vel mange/ mye? Case i Fredrikstad 
var veldig grundig og bra - vi fikk forklart alle små valg som tilsammen ble suksess. Guri Mette Vestby var bra, 
men har vi hørt dette før? Hadde vært en styrke å hatt utstillingen tilgjengelig? Fordypning i ei pause. Fint å 
høre hva som skjer/ har skjedd i Gjøvik. Konklusjon: Veldig bra tidligere år, litt ned i år, håper på mer spenning 
til neste år.

• Senter i Gjøvik by flytter seg stadig vestover. Savner litt idé myldring /tanker om f.eks bassengparken og 
området mot og og i Hunndalen. Kanskje en opplevelsespark/trivselspark/lekepark/sportspark for barn, 
ungdom og eldre.

• Godt og relevant program. Men noe tett og kort tid for innledere. Synd at de siste eksterne ble avspist med så 
lite tid.

• Senter i Gjøvik by flytter seg stadig vestover. Savner litt idé myldring /tanker om f.eks bassengparken og 
området mot og og i Hunndalen. Kanskje en opplevelsespark/trivselspark/lekepark/sportspark for barn, 
ungdom og eldre.

• Godt og relevant program. Men noe tett og kort tid for innledere. Synd at de siste eksterne ble avspist med så 
lite tid.









Har du andre tilbakemeldinger til Byutviklingskonferansen?

• Meget godt program og foredragsholdere som klarte å holde dette på et riktig nivå mtp. størrelsen på byene i 
Innlandet.

• Litt mindre fokus på Gjøvik? Litt mer dybde enn maraton med vel mange innledere

• Far en som ikke er fra Gjøvik, kan det blli litt mange interne referanser - og nedsnakking av naboer fra scenen er 
lite konstruktivt/kan virke mot sin hensikt..

• Takk for viktig og god konferanse. Gjøvik er på rett vei. Vi har så mye å være stolte av, vi må bli flinkere til å få 
det fram, som det også ble snakket om. Da blir slike arenaer viktige.

• Bli ferdig i tide så vi kan hente unger, men ikke spar den fantastiske Skjerven til overtid ;)

• Dette var virkelig en god konferanse. Høy kvalitet og aktualitet med gode innledere og et flott arrangert opplegg.

• Det var litt lang tid fra programmet startet til lunsj og begrenset med snack å spise på i mellomtiden. Ellser veldig 
fornøyd

• Ha særlig fokus på Gjøvik. Hva som skjer som er av betydning for handel og næring. Planer for fremtiden, og 
konkrete saker som vi som driver med næring i byen kan ha nytte av. Vi syntes det var litt for få pauser, og for få 
muligheter til å bli kjent med, og snakke med andre deltakere. Nettverksbygging tenker vi er bra å prioritere 
høyere neste gang.

• Veldig proff lyd/ lys = bra! Veldig god konferansier :) Deltakerlister burde vært tilgjengelig. Greit å ha for å 
kontakte de riktige folka. Navneskilt var vanskelig å lese - fin minglingsstart å se hvor vedkommende kommer fra 
for så å starte en samtale. Veldig interessante innlegg!!

• Få til en afterwork/mingling på ettermiddagen.



• Det var flere fra næringslivet som ikke visste om konferansen som gjerne villa ha vært med. Burde kanskje ha blitt 
synliggjort bedre til næringslivet i forkant?

• Jevnt bra foredragsholdere, men ingen utmerket seg særdeles godt.

• Kanskje veldig på sida, men jeg leste en gang i tiden at Gjøvik var "den hvite byen ved Mjøsa". Det kan jo være noe å ta 
tilbake?

• Ble mye fokus på tidsskjema og stress. Færre foredragsholdere, med mere relevante tema. Burde brukt kinosalen.

• Konferansieren tok mye plass og tid. Det ble mye prat. Bruk heller lokale folk, dere har sikkert mange til dette i Gjøvik.

• Ha særlig fokus på Gjøvik. Hva som skjer som er av betydning for handel og næring. Planer for fremtiden, og konkrete 
saker som vi som driver med næring i byen kan ha nytte av. Vi syntes det var litt for få pauser, og for få muligheter til å b li 
kjent med, og snakke med andre deltakere. Nettverksbygging tenker vi er bra å prioritere høyere neste gang.

• Bra tiltak. Fint treffpunkt.

• Lagt inn noen flere mindre pauser på 5-7 min da det blir dårlig med luft i en sal med mange mennesker

• Ikke fylle programmet så tett neste år. Sikre at innlederne bruker tiden de har fått, slik at ikke andre blir redusert. Sikre litt 
luft og pauser innimellom. Tiden fram til lunsj ble veldig lang

• Fint om det kommer med info om muligheter for kollektivtransport til og fra Gjøvik neste år, eller i det minste en 
oppfordring til å undersøke mulighetene. Det passet bra til og fra Lillehammer i år, iallefall ut fra opprinnelig program. 
Neste år er det jo også timesavganger på toget!

• Savner en mulighet til å stille sp.mål til foredragsholdere. Det kan ordnes f.eks. ved Twitter, sms eller annet. Eller ved å 
åpne for det i plenum. Ellers er vel salen i trangeste laget til så stort publikum? Kinosalen bedre?

• Viktig at en klarer å holde tidsskjema og kan vurdere "tallerkenlunsj" i stedet for buffet med så mange deltakere.

• I invitasjonen bør det også står hvordan man reiser kollektivt til Gjøvik :)

• en viktig arena



Oppsummering evaluering

I sum viser det at på spørsmål der deltakerne skal vekte sine svar fra svært god til svært dårlig eller Svært tilfreds 
til svært lite tilfreds, så scorer konferansen godt med hovedvekt på de to beste kategoriene. Det er svært få 
tilbakemeldinger under nøytral. 

Når det gjelder frie tilbakemeldinger fra deltakere er disse svært sprikende og ikke lett å sammenstille. Noen 
mener det er for mye fokus på Gjøvik, mens andre mente det ble for mye regionalt fokus. Dette kan bety at 
konferansen har et identitetsproblem og bør ha en diskusjon/gjennomgang av hva man skal være for hvem, og at 
dette budskapet må kommuniseres bedre. 

Noe man kan trekke ut av det som har kommet fra flere er:

• For mange foredragsholdere 
• Foredragsholdere brukte for mye tid slik at det ble tidsnød og stress. 



Markedsføring

Markedsføringsbudsjettet til konferansen var på kr 10 000,- og det ble brukt kr 8 500,- Dette har gått til en digital 
mobil-kampanje på oa.no, to trykte annonser i Gjøviks Blad og en lokal kampanje på Facebook og Instagram. 

Arrangement fremmet: Rekkevidde 5454 Eksponering 15544   Arrangementssvar 92  Unike lenkeklikk  174 Karusell: 
Rekkevidde 13700 Eksponering 15083 Unike lenkeklikk 22 

Størsteparten av markedsføringen har foregått vie egne og samarbeidspartneres gratiskanaler: 

• Egne hjemmesider (byenvargjovik.no) (besøkende 
• Byen vår Gjøvik sin Facebook og Instagram.
• Nyhetsbrev til alle medlemmer i Byen vår Gjøvik.
• Gjøvik Kommunes Facebook-sider
• Gjøvik Kommunes Intranett, Workplace og skjermer i rådhuset.
• Invitasjoner til Gjøvik kommunes nettverk.
• Invitasjoner i Innlandet Fylkeskommunes nettverk internt og eksternt
• Invitasjoner i Statens Vegvesens nettverk internt og eksternt.



Budsjett og regnskap 2021

UTGIFTER Spesifikasjon Budsjett 2021 Regnskap 2021

Foredragsholdere -123 000 -125 579 

Planlegging og gjennomføring BVG -45 000 -45 000 

Lyd/lys Nils Harald Mæhlum -21 000 -26 200 

Grafisk design Frostrøyk -15 000 -14 500 

Markedsføring OA nett/mobil/print+GB + FB -10 000 -8 500 

Streaming oa.no live OA -5 000 0 

Navnekort/markedsmatriell Profil Grafisk -8 000 0 

Blomster foredragsholdere Marianne Leren -3 750 -4 750 

Lunsj og pausemeny deltakere Quality Hotel Strand Gjøvik -59 000 -70 243 

Leie av lokale Quality Hotel Strand Gjøvik 0 0 

Twist Johs Olsen -300 -1 049 

Bruk av sang i introfilm, Knut Anders Sørum Drabant Music 0 0 

Påmeldingsavgift 0 0 

Totalt -290 050 -295 821 



Anbefaling for videreføring

Konferansen kan ha et identitetsproblem og bør ha en diskusjon/gjennomgang av hva man skal være for hvem, og at dette budskapet 
må forankres og kommuniseres bedre. 

Forslag: 

1. Programmering i hensyn til beslutning tatt ovenfor. 

2. Utgiftsbudsjettet til konferansen er allerede marginalt og det finnes ikke mye man kan kutte ned på uten at dette går utover 
kvaliteten på konferansen og de foredragsholdere man klarer å tiltrekke seg. Derfor vil man anbefale at man tar en 
deltakeravgift i fremtiden. Dette er også med på å gjøre deltakelse mer forpliktende etter påmelding enn at det er gratis. 

3. Diskutere om man ønsker å bruke mye av foredragsbudsjettet på en profilert konferansier, eller om man kan velge et mer lokalt
alternativ som er billigere. 

4. Beholde samme profesjonalitet i den tekniske gjennomføringen.



Rev. budsjett 2022

UTGIFTER Spesifikasjon Budsjett 2022

Foredragsholdere/konferansier -160 000 

Planlegging og gjennomføring BVG -45 000 

Lyd/lys Innlandet Lyd og lys og Mæhlum -27 000 

Grafisk design Frostrøyk -10 000 

Markedsføring OA nett/mobil/print+GB -20 000 

Navnekort/markedsmatriell Profil Grafisk -1 500 

Blomster foredragsholdere -3 000 

Lunsj og pausemeny deltakere Quality Hotel Strand Gjøvik -75 000 

Leie av lokale Quality Hotel Strand Gjøvik -12 000 

Påmeldingsavgift 795 pr pers i påmeldingsavgift 159 000 

Totalt -194 500 


