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Løpenr..: 35846/16 Arkivsaksnr.: 16/4120

Emnekode: 022

Regionrådet for Gjøvikregionen
Møtedato:02.12.2016
Saksbehandler: Anne Kristin Vestrum
Utvalgssaksnr.

Utvalg

Møtedato

16/23

Regionrådet for Gjøvikregionen

02.12.2016

Sak

23/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET 11.11.16

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollen fra møte i Regionrådet 11.11.16 godkjennes.

Fakta:
Vedlegg: Protokollen fra møte i Regionrådet 11.11.16

Gjøvik, 28.11.16

Tore Jan Killi

Vedtak

PROTOKOLL
Utvalg:
Møtedato:

Regionrådet for Gjøvikregionen
11.11.2016
Åpent møte

Tilstede: Leif Waarum, Elin Solberg, Hege Eriksen, Bjørn Iddberg, Erlend Gjølme, Finn O
Rolijordet, Ola Tore Dokken, Tove Haug, Tore Stensrud, Terje Odden, Erik Bjørnsveen, Guri
Bråten, Tove Beate S Karlsen, Even Hagen.
Adm: Jarle Snekkestad, Magnus Mathisen, Bjørn Fauchald, Arne Skogsbakken, Aslaug
Dæhlen, Bjørn Evensen, Erik Lagethon, Tore J Killi (ref).
SAKSLISTE
Utvalg-saknr

Arkivsaknr
Tittel
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16/3592
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET 30.09.16
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16/3836
SAMFUNNSKONTRAKT FOR FLERE LÆREPLASSER
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16/3832
GJØVIKREGIONEN HADELAND OG RINGERIKE REISELIV ORGANISERING, EIERSKAP OG DRIFTSFORM
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16/3837
REGIONREFORM OG FYLKESMANNENS FRAMTIDIGE STRUKTUR
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16/3838
FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPLAND MUSIKKSENTER

Sak

18/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET 30.09.16

Vedtak:
Protokollen fra møte i Regionrådet 30.09.16 godkjennes.
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN:
Enstemmig godkjent.

Sak

19/16
SAMFUNNSKONTRAKT FOR FLERE LÆREPLASSER

Vedtak:
1. Regionrådet mener at OFK må ta hovedansvar for gjennomføring og koordinering
av tiltakene i Samfunnskontrakten for flere læreplasser.
2. Regionrådet slutter seg til anbefalingene om at regionsjefen benytter seg av
kompetanse i karrieresenteret og i NAVs markedsavdeling for å framskaffe
behovstall og grunnlag for utarbeidelse av handlingsplaner og målsettinger.
3. Regionrådet ber om at kommunene setter av tid til å drøfte om det kan
opprettes flere læreplasser, samt gjennom sin representant i kompetanseforum
bidra med konkrete innspill til kartlegging av det offentliges behov for framtidig
kompetanse.
4. Regionrådet ber om at arbeidet med gjennomføring av samfunnskontrakten
settes jevnlig på dagsorden i regionrådet.
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN:
Enstemmig vedtatt.

Sak

20/16
GJØVIKREGIONEN HADELAND OG RINGERIKE REISELIV - ORGANISERING,
EIERSKAP OG DRIFTSFORM

Vedtak:
1. Regionrådet tar saksframlegget til orientering og ber om at innspill i møtet tas
inn i framlegget før det oversendes kommunene til drøfting med tanke på
muligheter for videreføring av dagens finansieringsmodell inkludert tegning av
andel i det nye selskapet, forslag til prioritering av oppgaver, organisasjonsform
og styrerepresentasjon.
2. Det enkelte kommunestyre henstilles om å gi ordføreren fullmakt til å inngå
samarbeidsavtale med destinasjonsselskapet på vegne av kommunen.

FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN:
Enstemmig vedtatt.

Sak

21/16
REGIONREFORM OG FYLKESMANNENS FRAMTIDIGE STRUKTUR OG STØRRELSE

Vedtak:
1. Regionrådet for Gjøvikregionen er positiv til regionreformen. Det er mye som
tyder på at et nytt Innlandsfylke vil være positivt for en mer helhetlig
samfunnsutvikling.
2. Regionrådet for Gjøvikregionen vil påpeke at fylkeskommunen må vurdere andre
og nye grenser for framtidige regioner som ikke følger dagens fylkesgrenser.
3. Regionrådet for Gjøvikregionen forventer at Oppland Fylkeskommune
gjennomfører en grundig prosess hvor hensynet til de folkerike kommunene på
Vest-Oppland blir ivaretatt. Sammen med Hadelandsregionen er Gjøvikregionen i
dag både det næringsmessige og befolkningsmessige tyngdepunkt i Oppland.
Dette faktum og med referanse til den faktiske utvikling gjennom flere ti-år bør
spørsmålet drøftes om ikke Gjøvikregionen er mer tjent med å bli en del av en
ny region som evt dannes – og med tyngdepunkt rundt Romerike/Akershus og
Hamarregionen – enn i en framtidig Innlandsregion.
4. Regionrådet i Gjøvikregionen forventer videre at det i etablering av en evt ny
Innlandsregion lokaliseres embeter og institusjoner I Gjøvik/Gjøvikregionen.

FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN:
Ola Tore Dokken, Nordre-Land foreslo at Oppland bør fortsette som eget fylke som i dag.
Dette forslaget ble satt opp mot forslaget som fikk flertall.
Opprinnelig forslag vedtatt med 10 av 14 stemmer.

Sak

22/16
FORSLAG TIL OPPRETTELSE AV OPPLAND MUSIKKSENTER

Vedtak:
1. Regionrådet ber regionsjefen kall inn til møte med kultursjefene i kommunene i
regionen for å drøfte mandat og en spisset målsetting. Videre avklares hva som
skal gjøres lokalt og regionalt i regi av Musikksenteret innen den økonomiske
rammen skissert i saksframstillingen.
2. Regionrådet ber om at regionsjefen tar kontakt med Oppland Fylkeskommunene
for å drøfte mulig involvering.

3. Regionrådet ber om at saken legges fram igjen for regionrådet på møtet
2.desember.

FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN:
Bjørn Iddberg foreslo nye formuleringer til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Dokka, 11.11.16

Tore Jan Killi
regionsjef

Sak 24/16
Løpenr..: 35812/16 Arkivsaksnr.: 16/4109

Emnekode:

Regionrådet for Gjøvikregionen
Møtedato:02.12.2016
Saksbehandler: Tore Jan Killi
Utvalgssaksnr.

Utvalg

Møtedato

16/24

Regionrådet for Gjøvikregionen

02.12.2016

Sak

Vedtak

24/16
ARRANGEMENTSUTVIKLING

Regionsjefenss forslag til vedtak:
1. Regionrådet tar informasjonen om arrangementsutvikling til orientering
2. Regionrådet ber om at ordførerne deltar på arrangementet Totens tøffeste,
evt. stiller med stedfortreder eks varaordfører/opposisjonsleder.
Fakta:
Vedlegg: []
Utrykte vedlegg: []

Egenvurdering:

Gjøvik, 27.11.16

Tore Jan Killi

Sak 25/16
Løpenr..: 35813/16 Arkivsaksnr.: 16/4110

Emnekode:

Regionrådet for Gjøvikregionen
Møtedato:02.12.2016
Saksbehandler: Tore Jan Killi
Utvalgssaksnr.

Utvalg

Møtedato

16/25

Regionrådet for Gjøvikregionen

02.12.2016

Sak

Vedtak

25/16
UNG I OPPLAND - SØKNAD OM MIDLER FRA OFK

Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Regionrådet mener det gjøres et godt arbeid i prosjekt Ung I Oppland i
Gjøvikregionen
2. Regionrådet stiller seg bak årets søknad om økonomiske midler
Fakta:
Vedlegg:
Søknad om tilskudd til Oppland Fylkeskommune 2017
Fra OFK: utlysning av tilskuddsmidler

Egenvurdering:
En viser til orienteringen i Regionrådet som gir en oversikt over aktivitet og organisering
av arbeidet. Ung i Gjøvikregionen er et samarbeid mellom alle kommunene i
Gjøvikregionen og benytter Gjøvik kommune som vertskapskommune.

Gjøvik, 27.11.16

Tore Jan Killi

Vedlegg sak 24

Oppland fylkeskommune
Serviceboks, 2626 Lillehammer

Søknad om tilskudd til ungdomssatsing – fornyet støtte til
prosjektet Ungdom i aktivitet i Gjøvik-regionen 2017
Vi viser til deres brev av 28. oktober om utlysning av tilskuddsmidler og vår
årsrapport av 27. april 2016. Vi ønsker å videreføre prosjektet i regionen og søker av
denne grunn utlyste midler.
Prosjektbeskrivelse
Kommunene Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Øste Toten og Vestre Toten har
siden 2012 samarbeidet om prosjektet Ungdom i aktivitet. Vi har høstet gode
erfaringer gjennom målrettet satsing på aktivisering av ungdom og spesielt ungdom
som ikke er med i organisert fysisk aktivitet. Vi har evaluert og er av den oppfatning
at vi har nådd målene for en målrettet og koordinert ungdomssatsing i regionen, et
regionalt fellesskap rundt ungdomsarbeid og ikke minst aktivisert ungdom. Vi ønsker
derfor å videreføre prosjektet og mener at vårt prosjekt og aktiviteter faller inn under
hovedsatsingsområdene til Ung i Oppland og fylkeskommunen.
Mål og målgruppe
Hovedmål: Stimulere til mer fysisk aktive ungdom i Gjøvikregionen
Målgruppe er ungdom generelt i aldersgruppa 13-19 år, og spesielt rettet mot de som
har sluttet med organisert aktivitet.
Prosjektet har en målrettet satsing på aktivisering av ungdom, og inneholder både et
kulturelt/læringsaspekt og et folkehelse aspekt. Ungdom introduseres for nye
aktiviteter og opplevelser, og som igjen forbedrer deltakernes fysiske form, nettverk
og styrker sosiale ferdigheter.
Prosjektet styrker også kommunenes arbeid med ungdoms kultur- og fritidstilbud. Det
gir kommunene et nettverk for felles analyse og en mulighet for å gjennomføre store
prosjekt som det er vanskelig for små kommuner å få til alene.

Prosjekteiere
Samarbeid fem kommuner; Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og
Vestre Toten.
Organisering
o Etablert styringsgruppe med en representant fra hver av kommunene.
Ansvarlig koordinator går på omgang ett år av gangen.
o Prosjektleder i 50 % stilling som rapporterer til styringsgruppa.
o Hvert tiltak i prosjektet organiseres i form av lokale grupper med egne
gruppeledere i hver kommune.
Økonomi
o Hovedbidrag fra Oppland fylkeskommune.
o Hver kommune bidrar med midler og arbeidsinnsats.
o Eksterne tilskudd etter søknad.
Samarbeidspartnere
Lag og foreninger, skoler og andre kommunale tjenester.
Aktiviteter/satsinger
1. Videreføring av sykkelprosjektet/Birkenprosjektet, suksesshistorie fra 2012 og
fram til i dag med ca. 30 ungdommer hvert år fra hele regionen som har
gjennomført Ungdomsbirken på sykkel. Trening i grupper i hver kommune og
felles samlinger to ganger på sommeren i lavvo/telt med aktiviteter. Se for
øvrig årsrapport for 2015.
2. Nytt prosjekt, FUNFISHA, i samarbeid med fem jakt- og fiskeforeninger i
regionen.
Todelt:
o Introdusere/inspirere til friluftsglede for en større gruppe ungdommer,
ca. 60 ungdommer.
o Planlegge og gjennomføre et utvekslingsprosjekt med en gruppe
ungdommer i et annet land.
Vi håper Gjøvikregionen kan få en større del av den økonomiske potten til fordeling,
som står i forhold til det økonomiske tilskuddet vi vet andre regioner i Oppland får.
Slik vi ser det er dette også et begrunnet ønske med tanke på regionens geografiske
omfang, og 42,77 % av all ungdom i alderen 13-17 år i Oppland bor i denne regionen
(Kilde SSB pr. 01.01.2015).
Ved økt økonomisk tilskudd kan vi tenke oss å utvide prosjektet med et felles
kulturprosjekt.

Ungdom i aktivitet er invitert til å orientere om prosjektet og søknad for 2017 i
regionrådets møte 2. desember. Vedtak i regionrådet vil bli ettersendt så raskt det
foreligger.

Raufoss 25. november 2016

Geir Sollie
Koordinator for styringsgruppa, representant Vestre Toten kommune

Kultur

De regionale ungdomsatsingene i Oppland

Vår ref.:
Deres ref.:

201604764-20

Lillehammer, 28. oktober 2016

Utlysning av tilskuddsmidler til ungdomssatsing i regionene for 2017
Oppland fylkeskommune ønsker å fortsette med en helhetlig ungdomssatsing gjennom de regionale
ungdomsprosjektene. De etablerte ungdomssatsingene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal,
Lillehammerregionen, Valdres, Gjøvikregionen og Hadeland inviteres til å søke om støtte for 2017.
Det forventes at det er en dialog mellom de etablerte satsingene i regionene og kommunene i
regionen for å kartlegge relevante ordninger som kan vurderes inn som en del av satsingene.
Søknadskriterier







Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse, oversikt over planlagte aktiviteter/satsinger,
organisering og økonomi.
Søknaden bør forankres i regionrådene, for å sikre eierskap og forankring i øvrige regionale
satsinger.
Planlagte satsingsområder skal forankres i ett eller flere av hovedsatsingsområdene i
Oppland fylkeskommunes vedtatte ungdomspolitikk – «Ung i Oppland» - og i regionens egne
planer for perioden.
Søknaden må sendes til Oppland fylkeskommune ved Sigrun Tomt Ulset innen 1. desember
2016.
Det er ikke laget eget søknadsskjema for ordningen.

Ung i Oppland – Ungdomspolitikk for Oppland fylkeskommune 2012-2015 ble vedtatt av Fylkestinget i
Oppland 19.06.12 og er gjeldene til ny ungdomspolitikk blir vedtatt.
Hovedmålet med ungdomspolitikken for Oppland fylkeskommune er at Ung i Oppland skal fremme
ungdomssatsing, ungdomsmedvirkning og ungdomsaktiviteter i hele fylket. Det er pekt på seks
hovedsatsingsområder:







Ung skaperkraft
Bolyst
Sunn og aktiv
Ungdomsmedvirkning
Ungdom og trafikksikkerhet
Oppland i verden

Postadresse:
Postboks 988
2626 LILLEHAMMER

Besøksadresse:
Kirkegt. 76, Lillehammer
Bankkonto: 2000 09 50018

Saksbehandler:
Sigrun Tomt Ulset
Telefon:

Org. nr: 961382335

E-post:

E-post:

postmottak@oppland.org

Sigrun.Tomt.Ulset@oppland.org

Formålet med Ung i Oppland er å samle fylkeskommunens ungdomssatsing. Den skal vise retning for
ønsket utvikling og bidra til forutsigbarhet for prioriteringene på dette området. Ungdom er en viktig
gruppe for fylket, og fylkeskommunen ønsker å bidra til best mulige livsvilkår og utviklingsmuligheter
for denne gruppen.
Rammen for Ung i Oppland - satsingen er i 2016 ca. 2,3 millioner kroner. Med forbehold om politisk
vedtak tas det sikte på tilsvarende ramme i 2017.
Spørsmål til ordningen kan rettes til rådgiver Sigrun Tomt Ulset, sigrun.tomt.ulset@oppland.org
Tlf: 61289324/90688103

Søknadsfrist: 1. desember 2016.

Vennlig hilsen

Hjalmar Nørstebø-Solbjør
Ass. Fylkesrådmann

Sigrun Tomt Ulset
Rådgiver

Sak 26/16
Løpenr..: 35814/16 Arkivsaksnr.: 16/4111

Emnekode:

Regionrådet for Gjøvikregionen
Møtedato:02.12.2016
Saksbehandler: Tore Jan Killi
Utvalgssaksnr.

Utvalg

Møtedato

16/26

Regionrådet for Gjøvikregionen

02.12.2016

Sak

Vedtak

26/16
POLITIREFORMEN , HØRINGSUTTALE FRA GJØVIKREGIONEN

Regionsjefens forslag til vedtak:
Regionrådet i Gjøvikregionen slutter seg til politimesterens foreløpige forslag til ny
lokal struktur i Innlandet politidistrikt, med følgende merknader og presiseringer:
•

Politireformen forutsettes å gi bedre og minst like tilgjengelige polititjenester
som før reformen blir iverksatt. Politidekningsgraden i Gjøvik må økes.

•

Gjøvikregionen går i mot alternativet å legge ned Dokka som tjenestested.

•

Ordningen med politikontakter i alle kommuner må iverksettes snarest mulig.

•

Det gis tilslutning til navnet Gjøvik politistasjonsdistrikt.

Politimesteren i oppfordres til å knytte sine funksjonelle faglige enheter opp mot de
kompetansemiljøene Innlandet har. Gjøvik har bl.a. spisskompetanse rundt
informasjonssikkerhet ved NorSIS og teknologiutvikling ved NTNU i Gjøvik.

Fakta:
Vedlegg:
•
Politimesterens foreløpige forslag til lokal struktur i Innlandet politidistrikt, brev
20.10.2016.
•
Tilrådning: Arbeidsgruppens forslag til politimesteren om effektivisering og
tjenesteenheter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt, 12.10.2016.

Landet er i dag delt inn i nye politidistrikter. Innlandet politidistrikt omfatter kommunene
i Hedmark og Oppland fylker. Hovedsetet er lagt til Hamar.
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette
politidistriktenes lokale struktur. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal
besluttes i Politidirektoratet, etter tilrådning fra politimesteren.
Høring og saksframlegg

Sak 26/16
Politimesteren for Innlandet i politidistrikt har sendt ut et foreløpig forslag til lokal
struktur til høring, med høringsfrist 2.desember 2016. Vedlagt saksframlegget følger
politimesterens høringsbrev og tilrådningsrapporten fra nedsatt arbeidsgruppe i politiet.
I høringsbrevet gir politimesteren en kort redegjørelse rundt bakgrunnen og målene for
reformen – og kommer med politimesterens forslag til lokal struktur for tjenesteenheter
og tjenestesteder. Det ønskes innspill og tilbakemeldinger på forslaget til ny organisering,
og spesielt på følgende forhold:
•
•

Polititilbudet i den enkelte tjenesteenhet (politistasjons- og lensmannsdistrikt)
Inndelingen i tjenesteenheter (politistasjons- og lensmannsdistrikt) og
tjenestesteder

•

Geografisk plassering av tjenesteenheter og tjenestesteder

•

Navn på tjenesteenhetene (politistasjons- og lensmannsdistrikt) og tjenestesteder

Politimesteren opplyser at det skal utarbeides en skriftlig orientering til kommunene om
det tjenestetilbudet innbyggerne vil få - etter at tjenesteenheter og tjenestesteder er
etablert. Orienteringen skal vektlegge hvordan det forbyggende arbeidet skal ivaretas,
hvilken beredskap man kan forvente og hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale
aktører.
I tilrådningsrapporten redegjøres det for tilnærming og prosess bak rapporten, det gis en
oversikt over dagens organisering – med faktaopplysninger og erfaringer rundt situasjonen i
de ulike regionene – før det vurderes alternative tjenestestrukturer i forhold til reformens
mål og kriterier. Med omtale av antatte gevinster og omdisponeringer, fordeler og
ulemper, samt risikovurdering og kompenserende tiltak.
Bakgrunnen for nærpolitireformen
De politiske målene for nærpolitireformen er:
•
•
•

Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å
forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet.
Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor.
Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og
morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Definisjoner – strukturbegreper
Ved høringsbehandlingen er det nødvendig å ha kunnskap om innholdet i en del begreper:
•

Tjenesteenhet: politistasjons- eller lensmannsdistrikt (med en eller flere
kommuner).

•

Tjenestested: lokasjon innenfor tjenesteenheten hvor politiet yter tjenester til
publikum (kontorsted).

•

Geografisk driftsenhet: geografisk område i politidistriktet som er en administrativ
overbygging som kan bestå av et eller flere tjenesteenheter og steder.

Det vil være variasjon i tjenestetilbudet mellom tjenestestedene i Innlandet politidistrikt.
Tjenestestedene skal samlet sørge for at oppgavene i en tjenesteenhet blir ivaretatt.

Sak 26/16

Inndelingen av politidistriktet i geografisk driftsenhet behandles ikke i denne høringen,
heller ikke organisering og oppbygging av politifaglige funksjonelle enheter i Innlandet
politidistrikt.
Kommunene vil få uttalerett om geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt på et
senere tidspunkt. Skal besluttes lokalt etter lokale forhandlinger i politidistriktene.
Forslag til lokal struktur i Gjøvik-Toten-Land (anbefalt alternativ 1)
Politimesterens forslag:
•

Tjenesteenhet: Gjøvik - bestående av kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre
Land, Vestre Toten og Østre Toten kommuner.

•

Tjenestesteder i tjenesteenheten: Gjøvik og Dokka.

•

Forslag til navn: Gjøvik politistasjonsdistrikt

Nærmere vurderinger i tilrådningsrapporten - i sammendrag og presentert på side 31-33:
«Det foreslås at Gjøvik politistasjon består som tjenesteenhet. Søndre og Nordre Land
lensmannskontor på Dokka består som tjenestested. Søndre Land- Vestre- og Østre Toten
lensmannskontor nedlegges. Gjøvik får ansvaret for all polititjeneste i disse kommunene.
De ansatte ved lensmannskontorene som foreslås nedlagt, arbeider allerede i dag i all
hovedsak ved Gjøvik politistasjon eller Søndre og Nordre Land lensmannskontor. Forslaget
til organiseringen er i stor grad en formalisering av dagens tilstand.»
Begrunnelser:
•

Det er allerede helkontinuerlig vakttjeneste og felles tjenesteliste for regionen.
Alternativet befester og styrker større fagmiljøer.

•

Organiseringen er i stor grad lik den som er i dag. Reisetid for publikum er
akseptabel.

•
•

•

Alle enhetene er organisert under rettskrets til Gjøvik tingrett.
Ordningen gir en enklere struktur, mindre administrasjon, enklere å få til en
helhetlig ledelse og gir bedre polititjeneste til befolkningen enn om de små
lensmannskontorene består.
Alle kommuner får egen politikontakt.

Kompenserende tiltak: (fra analyse av alternativ 1 på side 50 i tilrådningsrapporten)
1.

Den forebyggende tjenesten styrkes slik at fraværet av lokale lensmannskontor blir
ivaretatt.

2.

Økt patruljevirksomhet i alle kommuner i vaktområdet, også på dagtid/hverdager,
for å sikre lokal tilstedeværelse.

3.

Dedikerte personer må velges som politikontakter i de kommuner hvor det ikke
finnes tjenestested.
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Vurderingskriterier: tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og
fleksibilitet
Det er utredet et alternativ 2: som foreslått alternativ 1, men hvor Søndre og Nordre Land
lensmannskontor på Dokka blir nedlagt.

Vurdering av alternativ 2 i tilrådningsrapporten:
•

En nedlegging av lensmannskontoret på Dokka vil gi en større enhet ved Gjøvik
politistasjon. Dette kan bidra til et sterkere fagmiljø.

•

Dette vil gi et felles oppmøtested for mannskapene både innen forebygging, vakt
og beredskap og etterforskning. Dette vil gi en felles ledelse og mulighet for mer
ensartet prioritering av hele tjenesten.

•

Det vil også kunne føre til mindre administrasjon og en bedre ressursutnyttelse.
Ulempen med dette er selvsagt de geografiske avstandene for befolkningen i Land
kommunen.

På denne bakgrunn har arbeidsgruppa valgt å anbefale alternativ 1.
Mer detaljerte analysevurderinger rundt de to alternativene er presentert på side 49-52 i
tilrådningsrapporten.

Egenvurdering:
Det ligger et omfattende analyse- og utredningsarbeid til grunn for det materiale og de
forslag som er sendt ut til høring i kommunene.
Ved gjennomføringen av strukturendringene er det viktig at politimesteren sørger for at
hensikten med reformen ivaretas.
For kommunene i Gjøvikregionen innebærer det anbefalte forslaget i utgangspunktet en
formalisering av den ordningen og praksis som gjelder i dag.
Mye av engasjementet i forkant av høringen har gått på nærvær av politi i utkantene av
fylkene, opprettholdelse av lokalkunnskap og håndtering av grensekriminalitet.
Betydningen av beredskap og synlig tilstedeværelse av nærpoliti i de sentrale områdene
på Østlandet, med behov for økte ressurser og bedre beredskap i byområdene for å
håndtere alvorlige hendelser, må også vektlegges. Det er her de fleste bor og her de fleste
alvorlige hendelser skjer. Det er hit ungdom og andre drar for å ta del i «utelivet».
Det har kommet fram at det innen politiet er bekymring rundt lav politidekning i Hamar og
Gjøvik. Bemanningen i de befolkningstette områdene må økes - da 50 % av befolkningen i
politidistriktet er bosatt i Mjøsområdet.
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En utfordring som må hensyn tas innenfor Gjøvikregionen er vakt- og utrykningsavstander.
Det er nødvendig å opprettholde Dokka som tjenestested. Tidsavstandene fra Dokka til
Gjøvik, Fagernes, Lillehammer og Hadeland tilsier at noe annet er uakseptabelt. Dokka
ligger dessuten i et område som i perioder av året opplever sterk befolkningsvekst som
følge av fritids- og hytteturisme.
Målrettet styrking av samarbeidet med kommunene er en sentral del av
nærpolitireformen. Tilrettelegging for bedre samarbeid med kommunene rundt ulike
forebyggende aktivitet blir viktig framover. Ordningen med politikontakter må følges opp.
Med utarbeiding av gjensidig forpliktende helhetlige handlingsplaner.
Politimesteren opplyser at brev om polititjenestetilbudet i kommune skal sendes ut etter
at den nye lokale strukturen er fastlagt, noe som innebærer at det fortsatt vil være
usikkerhet rundt hva som blir det endelige lokale tjenestetilbudet. Det vil da være viktig å
holde fast ved de intensjoner og føringer som ligger til grunn for reformen. I forbindelse
med høringen har politimesteren tatt opp faste årlige regionale ordførermøter.
Ut over det som nå er ute til høring, ligger det en etterfølgende fordeling/omfordeling av
ressurser (dels nye), som politimesteren vil gjøre etter fastleggingen av ny organisasjon og
struktur for polititjenestene Innlandet politidistrikt er klar. Denne prioriteringen er ikke
en del av høringen, men det er åpnet for kommunen å sende inne synspunkter som
kommunen mener er av betydning.
Uavhengig av høringen gjennomføres det i Innlandet politidistrikt en organisering og
etablering av felles politifaglige funksjonelle enheter – rundt spesielle tjenester/oppgaver.
Ved høringskonferanse 23.10 opplyser politimesteren at disse er nær på plass. Det er ikke
fornuftig å legge alle disse enhetene til Hamar. For effektiv tilgang til og utnyttelse av den
fagkompetanse som finnes, er det viktig at politimesteren vurderer og fordeler aktuelle
enheter til steder hvor dette er hensiktsmessig. Innenfor områdene informasjonssikkerhet
og datateknologi representerer miljøene NorSIS og NTNU i Gjøvik internasjonal
spisskompetanse.

Gjøvik, 27.11.16

Tore Jan Killi
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HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL
STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT
Vedlagt følger mitt foreløpige forslag til lokal struktur i Innlandet politidistrikt.
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Politidirektoratet i oppdrag å fastsette
politidistriktenes lokale struktur. Endringer i tjenesteenheter og tjenestesteder skal besluttes i
Politidirektoratet, etter tilrådning fra politimesteren.
De politiske mål for nærpolitireformen er, jf St.prp.nr 61 (2014-2015)
Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet til å
forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet.
Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor.
Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljø som er rustet til å møte dagens og
morgendagens kriminalitetsutfordringer.
Nærpolitireformen skal bidra til økt kvalitet i oppgaveløsningen, mer effektiv ressursbruk og en
frigjøring av personell til prioriterte oppgaver. Politiressursene skal rettes mer mot politiets
kjerneoppgaver. Det er viktig å sikre at ny organisering ikke medfører mer byråkrati og virker
kostnadsdrivende. Administrative oppgaver skal så langt som mulig ivaretas på
politidistriktsnivå.
Innlandet politidistrikt skal ha en lokal struktur som best mulig støtter opp om løsninger av
samfunnsoppdraget til politiet og som er i tråd med politiske målsettinger og føringer.
Effektmålene som er satt, er at politiet skal:
•
•
•

Være mer tilgjengelig og tilstedeværende
Levere likere polititjenester med bedre kvalitet
Ha en mer målrettet innsats

Innlandet politidistrikt
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•
•
•

Besitte bedre kompetanse og kapasitet
Ha en kultur preget av åpenhet og tillit
Arbeide mer effektivt

Det er viktig å understreke at nærpolitireformen er både en struktur- og kvalitetsreform.
Mange av gevinstene i reformen er kvalitative.
Effektivisering av lokal struktur
Den lokale strukturen skal utformes slik at den fremmer politiets oppgaveløsning og den skal
ta hensyn til et fremtidig risikobilde. Hovedfokus ved gjennomføringen av strukturdelen av
nærpolitireformen er å utvikle en struktur som setter Innlandet politidistrikt i bedre stand til å
løse samfunnsoppdraget. Gjennom endring i den lokale strukturen skal vi få bedre utnyttelse
av politidistriktets ressurser og gjennom bedre samarbeid med kommunene skal vi oppfylle
kravene og nå målene i nærpolitireformen.
Forslag om effektivisering av politidistriktets lokale struktur skal gjøres ut fra følgende
vurderingskriterier:
•
•
•
•
•

Tilgjengelighet og service overfor publikum
Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap
Effektiv ressursbruk i politidistriktet
Helhetlig styring og ledelse i politidistriktet
Fleksibilitet i politidistriktet

Geografisk driftsenhet
Med "geografisk driftsenhet" menes geografisk område som er en administrativ overbygging
som kan bestå av et eller flere tjenesteenheter og steder. Leder av geografisk driftsenhet sitter
i politimesterens ledergruppe. Dette behandles ikke i dette høringsbrevet. Kommunene vil få
uttalerett om geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt på et senere tidspunkt.
Geografiske driftsenheter skal besluttes lokalt etter lokale forhandlinger i politidistriktene.
Tjenesteenhetene
Med "tjenesteenhet" menes politistasjons- eller lensmannsdistrikt som består av en eller flere
kommuner. Tjenesteenhetene skal ivareta følgende oppgaver:
•
•
•
•
•
•

Levere ressurser til vakt- og patruljetjenesten
Ha publikumsekspedisjon
Kriminalitetsforebyggende arbeid
Etterforske det store flertall av straffesaker
Ha kontakt med samarbeidspartnere
Utføre sivil rettspleie 1- og forvaltningsoppgaver 2

1

Departementet ser at det vil være hensiktsmessig å kunne samle oppgavene med den sivile
rettspleie i større enheter, og vil derfor sende forslag til lovendringer som åpner for dette.
2
Det skal etableres egen felles enhet for utlending og forvaltning som skal lokaliseres med en
god tilgjengelighet for publikum. Hjelp og støtte til forvaltningsoppgaver vil uansett tilbys på
alle politilokasjoner.
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Tjenesteenhetene skal ha tilstrekkelig bemanning til å løse sine oppgaver og skal yte
polititjenester og ivareta sine oppgaver innenfor rammene av de geografiske driftsenhetene.
Tjenesteenhetene, politistasjons- og lensmannsdistriktene, skal ivareta følgende kvalitetskrav:
•
•
•
•

Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser, samt gi publikum veiledning om
politiets tjenestetilbud.
Bidra til et kvalitativt løft for etterforskningsarbeidet
Ha fleksible åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet utenfor
kontortid minst èn dag i uken.
Lokaliseres slik at minst 90 % av innbyggerne i politidistriktet har maksimalt 45
minutters kjøretid til nærmeste tjenestested.

Tjenestesteder
Med "tjenestested" menes lokasjon hvor politiet yter tjenester til publikum (kontorsted). Et
tjenestested skal minimum ivareta følgende oppgaver:
•
•
•

Ha faste åpningstider som gjør det mulig å få utført tjenester hos politiet flere dager i
uken
Motta anmeldelser, søknader og andre henvendelser
Gi publikum veiledning om politiets tjenestetilbud

Det vil være variasjon i tjenestetilbudet mellom tjenestestedene i Innlandet politidistrikt.
Tjenestestedene skal samlet sørge for at oppgavene i en tjenesteenhet blir ivaretatt.
Politiets tilgjengelighet i kommunene
Tilstedeværelse, lokalkunnskap og en bred kontaktflate utfordres når det blir færre
tjenestesteder. Et forpliktende samarbeid gjennom politiråd, SLT-samarbeid
(Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet), og politikontakt
skal være med på å utvikle nærhet, lokalkunnskap og en bred kontaktflate med kommunen,
aktuelle samarbeidspartnere og publikum.
Politikontakt er en nyetablert funksjon, og hver kommune i Innlandet politidistrikt skal ha sin
faste kontakt. Denne skal være fysisk tilgjengelig for den enkelte kommune minst èn dag i
uken. Vedkommende skal ha myndighet til å ta beslutninger innenfor sitt ansvarsområde på
vegne av politiet. Politikontakten skal ha god kunnskap om den aktuelle kommunen, og
kontakten skal bli systematisk og forpliktende.
Jeg skal utarbeide en skriftlig orientering til kommunene om det tjenestetilbudet innbyggerne
vil få etter at tjenesteenheter og tjenestesteder er etablert. Den skriftlige orienteringen
offentliggjøres etter at Politidirektoratet har fattet sin beslutning om lokal struktur.
Orienteringen fra meg skal vektlegge hvordan det forbyggende arbeidet skal ivaretas, hvilken
beredskap man kan forvente og hvordan politiet vil sikre tett kontakt med lokale aktører.
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Politimesterens forslag til tjenesteenheter og tjenestesteder
Utgangspunktet for mitt forslag bygger på de beskrivelser, vurderinger og drøftinger som
arbeidsgruppen for lokal struktur har utredet i alternativ 1, og må leses i sammenheng for å få
det fulle bildet.
Arbeidsgruppen har stort sett vært enstemmig, men har vært delt på følgende områder:
• Om Ringsaker skal være tjenesteenhet eller tjenestested.
• Om Midt-Gudbrandsdal skal være tjenesteenhet eller tjenestested
• Om Hadeland skal være tjenesteenhet eller tjenestested
Mitt forslag innebærer at Ringsaker blir tjenestested i tjenesteenhet Hamar. MidtGudbrandsdal blir tjenestested i tjenesteenhet Sel. Hadeland blir egen tjenesteenhet.
Forslagene i rapporten om avvikling av 24 lensmannskontor formaliserer i stor grad dagens
ordning.
Mitt forslag til lokal struktur er:
•

Tjenesteenhet Lillehammer bestående av kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer.
Enheten vil ha tjenestested på Lillehammer.
Forslag navn: Lillehammer politistasjonsdistrikt

•

Tjenesteenhet Sel bestående av kommunene Sel, Dovre, Lom, Lesja, Nord-Fron,
Ringebu, Skjåk, Sør-Fron og Vågå.
Enheten vil ha tjenestested på Otta, Dombås, Lom og Vinstra.
Forslag navn: Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt

•

Tjenesteenhet Nord-Aurdal bestående av kommunene Nord-Aurdal, Etnedal, SørAurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.
Enheten vil ha tjenestested på Fagernes.
Forslag navn: Valdres lensmannsdistrikt

•

Tjenesteenhet Gjøvik bestående av kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land,
Vestre Toten og Østre Toten.
Enheten vil ha tjenestested på Gjøvik og Dokka.
Forslag navn: Gjøvik politistasjonsdistrikt

•

Tjenesteenhet Hadeland bestående av kommunene Gran og Lunner.
Enheten vil ha tjenestested på Gran.
Forslag navn: Hadeland politistasjonsdistrikt

•

Tjenesteenhet Hamar bestående av kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange.
Enheten vil ha tjenestested i Hamar og Brumunddal.
Forslag navn: Hamar politistasjonsdistrikt

•

Tjenesteenhet Kongsvinger bestående av kommunene Kongsvinger, Eidskog, Grue,
Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes.
Enheten vil ha tjenestested i Kongsvinger og Flisa
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Forslag navn: Kongsvinger politistasjonsdistrikt
•

Tjenesteenhet Elverum bestående av kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal,
Trysil, Våler og Åmot.
Enheten vil ha tjenestested i Elverum, Koppang og Trysil.
Forslag navn: Elverum politistasjonsdistrikt

•

Tjenesteenhet Tynset bestående av kommunen Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen og
Tolga.
Enheten vil ha tjenestested på Tynset.
Forslag navn: Nord-Østerdal lensmannsdistrikt

Oppgavene til politiet vil bli utført fra de 17 geografiske tjenestestedene som er organisert i 9
tjenesteenheter.
Min endelige tilrådning til effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder skal sendes
Politidirektoratet innen 15.12.16. Politidirektoratet beslutter inndeling i lensmanns- og
politistasjonsdistrikter og sammenslåing eller avvikling av lensmannskontorer og
politistasjoner. Berørte kommune kan påklage beslutningen til Justis- og
beredskapsdepartementet.
Benevnelsen av de ulike tjenesteenhetene (politistasjons- og lensmannsdistrikt) er et forslag
fra min side. Jeg ber høringsinstansene om innspill på navn.
Navn på nye tjenesteenheter (politistasjons- og lensmannsdistrikt) vil være opp til den enkelte
politimester å avgjøre, basert på en hensiktsmessig vurdering av lokale forhold og etter
drøfting med politiets fagorganisasjoner.
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Høringssvar
Jeg ønsker innspill og tilbakemeldinger på forslaget til ny organisering av tjenesteenheter
(politistasjons- og lensmannsdistrikt) og tjenestesteder som beskrevet i dokumentet. Spesielt
ønsker jeg om følgende forhold:
• Polititilbudet i den enkelte tjenesteenhet (politistasjons- og lensmannsdistrikt)
• Inndelingen i nye tjenesteenheter (politistasjons- og lensmannsdistrikt) og
tjenestesteder
• Geografisk plassering av tjenesteenheter og tjenestesteder
• Navn på de nye tjenesteenhetene (politistasjons- og lensmannsdistrikt) og
tjenestesteder
Og utover dette, står dere selvsagt fritt til å komme med andre forhold dere mener er av
betydning.
Jeg skal utarbeide en tilrådning til effektivisering av politidistriktets tjenesteenheter
(politistasjons- og lensmannsdistrikt) og tjenestesteder. Denne tilrådningen skal sendes til
Politidirektoratet innen 15.12.2016.
Tilrådingen vil bygge på resultatet av tilbakemeldingene som er kommet gjennom møtene i
utvidet styringsgruppe, informasjonsmøter med kommunestyrer, regionråd og formannskap,
workshop med kommunene, rapport fra arbeidsgruppen for lokal struktur i Innlandet
politidistrikt, høringskonferansen 24. oktober og høringssvarene fra kommunene og
arbeidstakerorganisasjonene.
Høringssvar sendes til:
Politimesteren i Innlandet politidistrikt
Postboks 355
2303 Hamar
Eller epost: post.innlandet@politiet.no
Frist for innspill og tilbakemeldinger er fredag 2. desember 2016

Med vennlig hilsen
Johan Brekke
politimester

Dokumentet er elektronisk godkjent og kan sendes uten signatur.
Vedlegg:
Sluttrapport fra arbeidsgruppe lokal struktur Innlandet politidistrikt
Faktagrunnlag dagens tjenestesteder i Innlandet politidistrikt
Oppsummering fra workshop med kommunene 16. og 19. september
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1

Sammendrag

Dette er arbeidsgruppens forslag til politimesteren om endringer i den geografiske strukturen i
Innlandet politidistrikt. Rapporten omhandler tjenesteenheter og tjenestesteder. Forslag om de
geografiske driftsenhetene kommer på et senere tidspunkt.
Gudbrandsdal
Lillehammer politistasjon og Sel lensmannskontor foreslås videreført som tjenesteenheter.
Lesja og Dovre- Lom og Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor foreslås videreført som
tjenestesteder. Lensmannskontorene Gausdal, Øyer, Vågå og Skjåk foreslås nedlagt. Vi mener
også at en vesentlig del av ressursene i Lom bør flyttes til Otta.
Ved en nedleggelse av Øyer- og Gausdal lensmannskontor vil polititjenesten og
tjenestetilbudet for innbyggerne i stor grad være likt som det er i dag. Det er kort avstand med
god infrastruktur mellom Lillehammer, Gausdal og Øyer. Lillehammer er regionssenteret for
de fleste innbyggerne i de tre kommunene. Innen vakt og beredskap dekker Lillehammer
politistasjon allerede med dagens ordning det aller meste av vakttjenesten i området.
En samling av politiressursene for Ottadalen og Nord-Gudbrandsdal på Otta gir et større og
bedre fagmiljø. Man vil få mer robuste tjenestelister. De fleste unge medarbeiderne ønsker
større miljøer, og at det skjer noe der de jobber. En samling på Otta vil sannsynligvis gjøre det
enklere å rekruttere nye medarbeidere og få dem til å bli. Det vil også gi bedre utnyttelse av
personell, ressurser og materiell samt enklere koordinering og ledelse.
Valdres
Det foreslås at driftsenhet Valdres består som tjenesteenhet. Vang, Vestre Slidre, Øystre
Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal lensmannskontorer nedlegges. Valdres lensmannskontor får det
totale ansvaret for polititjenesten i regionen.
De ansatte ved lensmannskontorene som foreslås nedlagt, arbeider allerede i dag i all
hovedsak på Fagernes. Samlokaliseringen for hele Valdres har gitt et robust fagmiljø i
Fagernes. Det er en felles vaktregion som dekker alle kommunene med aktiv vakt og
beredskapsvakt deler av døgnet. Forslaget til organiseringen er i stor grad en formalisering av
dagens tilstand.
Gjøvik-Toten-Land-Hadeland
Det foreslås at Gjøvik politistasjon og Gran og Lunner lensmannskontor består som
tjenesteenheter. Søndre og Nordre Land lensmannskontor består som tjenestesteder. Søndre
Land- Vestre- og Østre Toten lensmannskontor nedlegges. Gjøvik får ansvaret for all
polititjeneste i disse kommunene.
De ansatte ved lensmannskontorene som foreslås nedlagt, arbeider allerede i dag i all
hovedsak ved Gjøvik politistasjon eller Søndre og Nordre Land lensmannskontor. Forslaget til
organiseringen er i stor grad en formalisering av dagens tilstand.
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Hedemarken
Det foreslås at Hamar politistasjon og Ringsaker lensmannskontor videreføres som
tjenesteenheter - Ringsaker eventuelt som tjenestested. Halvparten av arbeidsgruppa mener at
Ringsaker bør være et tjenestested. Løten- og Stange lensmannskontor legges ned som
lensmannskontorer.
Politiet har ingen geografisk lokasjon i Løten pr i dag, og leieavtalen med Stange
lensmannskontor er sagt opp fra 01.01.17. En nedlegging av Stange- og Løten
lensmannskontor vil gi mer effektiv ressursutnyttelse og enklere ledelse. En formell
nedlegging av Løten lensmannskontor er nærmest en formalisering av dagens ordning. Det er
allerede helkontinuerlig vakt-tjeneste og felles tjenesteliste for regionen. Organiseringen er i
stor grad lik dagens praksis.
Glåmdalen
Det foreslås å opprettholde Kongsvinger politistasjon som tjenesteenhet og Solør
lensmannskontor som tjenestested. Lensmannskontorene i Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal
Grue og Våler foreslås nedlagt. Kongsvinger får totalansvaret for polititjenesten i hele
området.
Forslag til ny ordning blir i realiteten som i dag. Forskjellen blir at lensmannskontorene i
Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal formelt blir nedlagt. Dette vil gi en mer effektiv og fornuftig
struktur.
Sør-Østerdal
Det foreslås at Elverum politistasjon består som tjenesteenhet. Trysil - og Koppang
lensmannskontor foreslås som tjenestesteder. Lensmannskontorene i Åmot og Engerdal
legges ned. Samtidig foreslås det at regionen får ansvaret for Våler kommune.
Regionen er allerede en felles vaktregion. Tjenestestedet på Koppang videreføres på bakgrunn
av beredskapshensyn og lokal forankring pga de lange avstandene mellom Elverum, Koppang
og Tynset. Det vil gi en forenklet ledelsesstruktur og mindre administrasjon med færre
tjenestesteder.
Nord-Østerdal
Det foreslås at driftsenhet Nord-Østerdal opprettholdes som tjenesteenhet.
Lensmannskontorene Alvdal, Tolga og Rendalen nedlegges
Regionen har lange avstander til andre enheter og må basere seg på å være mest mulig
selvhjulpne både operativt, innen forebygging og etterforskning. Regionen blir en formell
enhet med kommuner samlet innenfor én og samme rettskrets; Nord-Østerdal tingrett.
Forslaget vil gi en forenklet ledelsesstruktur og mindre administrasjon med færre
tjenestesteder. Organiseringen er i stor grad en videreføring av dagens ordning, og publikum
har i flere år forholdt seg til politiet på Tynset.
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1.1 Bakgrunn og formål
I følge styrende dokumenter skal arbeidsgruppa foreslå en effektivisering av politidistriktets
geografiske struktur.
Oppdraget er to delt med forskjellige leveringsfrister.
Del 1 av oppdraget er å levere et forslag til politimesteren i forhold til tjenestesteder og
tjenesteenheter. Del 2 er å utarbeide forhandlingsgrunnlag for lokale forhandlinger om
geografiske driftsenheter. Del 2 blir ikke videre behandlet i dette dokumentet.
Med tjenestested menes et politikontor, hvor det ytes polititjeneste. Tjenesteenhet er et
lensmanns/politistasjonsdistrikt som kan bestå av ett eller flere tjenestesteder. For
tjenesteenhet er det angitt bestemte kvalitetskrav. Geografisk driftsenhet er en overbygging av
flere tjenesteenheter.
I vurderingen av de ulike alternativer for tjenestestedsstrukturen har vi vektlagt de
overordnede målsetninger for nærpolitireformen og vurderingskriteriene for effektivisering av
lokal struktur.
Målet med nærpolitireformen er:
Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å
forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det
skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det
utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgensdagens
kriminalitetsutfordringer.1
Administrative oppgaver skal så langt som mulig ivaretas på politidistriktsnivå og ved de
geografiske driftsenhetene.
Følgende kriterier er lagt til grunn for forslag til effektivisering av lokal struktur.2






Tilgjengelighet og service overfor publikum
Kvalitet i forebygging, etterforskning og beredskap
Effektiv ressursbruk i politidistriktet
Helhetlig styring og ledelse i politidistriktet
Fleksibilitet i politidistriktet

Effektiviseringen av politidistriktenes lokale struktur skal sikre at publikum opplever et
tilgjengelig og nært politi. Endringen skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet
kan være mer tilgjengelig og tilstede i nærmiljøene.

1
2

Brev av 01.06.2016 fra Politidirektoratet, punkt 2
Brev av 01.06.2016 fra Politidirektoratet, punkt 2,1
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1.2 Avgrensninger og avhengigheter
Arbeidet har blitt utført av en arbeidsgruppe organisert under PNP Innlandet. Arbeidsgruppa
har bestått av:

Arne Hammersmark
Terje Krogstad
Jørgen Berg
Kjell Bakken
Siri T. Bechmann Pedersen
Terje Didriksen
Ole Bjerke
Bjørn Tore Grutle

Lillehammer
Ringsaker
FOE Gudbrandsdal
Midt Gudbrandsdal
Sivilseksjonen Gjøvik
Kongsvinger
Søndre land
Tynset

Seniorrådgiver, leder av
gruppa
Driftsenhetsleder/lensmann
Driftsenhetsleder
Politibetjent
Seksjonsleder
Driftsenhetsleder
Lensmann
Driftsenhetsleder/lensmann

Arbeidsgruppa har forholdt seg til styringsgruppa og har jevnlig oppdatert politimester og
prosjektleder for PNP Innlandet om fremdrift og innhold.
Medlemmene har vært avgitt til prosjektarbeidet i den grad dette har vært nødvendig for å
ivareta oppgaven.
1.3 Tilnærming og organisering
Vi har forsøkt å sette sammen arbeidsgruppa med representanter med ulik kompetanse og
ståsted fra alle de tre gamle distriktene. Både store og mindre driftsenheter med større og
lengre avstand fra hovedsetet har vært representert.
Gruppa har jobbet under stort tidspress. Vi har hatt fast møte en dag i uka på ulike lokasjoner
i distriktet. I mellom møtene har man jobbet selvstendig eller sammen med andre medlemmer
i gruppa.
Kommunene har vært involvert på flere måter. Alle kommunene har blitt anmodet om å
komme med innspill. De har vært invitert til to en-dags samlinger med på Maihaugen. Over
60 representanter fra kommunene deltok. Disse ble avholdt som såkalte workshops, hvor alle
kommunene fikk fremheve det som var viktig for dem. I tillegg til kommunene deltok både
media og fagforeningsorganisasjonene.
Politimesteren og/eller prosjektlederen har kommet på møter hos kommuner og regionsråd
som har ønsket det.
Kommunene, tillitsvalgte og vernetjenesten har vært representert i styringsgruppa.
Det er planlagt høringskonferanse med kommunen 24. oktober.
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2

Dagens situasjon

2.1 Dagens organisering
Innlandet politidistrikt er sammensatt av tidligere Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland
politidistrikter.
Det er fremdeles tre operasjonssentraler i Innlandet som styrer det operative politiarbeidet
etter de gamle grensene.
I Innlandet er det flere driftsenheter – både distriktsovergripende og geografiske som har
ansvar for egen måloppnåelse, personell og økonomi.
Innlandet politidistrikt har både døgnkontinuerlig skifttjeneste og beredskapstjeneste.
Døgnkontinuerlig skifttjeneste vil si at politimannskapene har tjenesteoppmøte på tjenestested
før hvert tjenestesett. Beredskapstjeneste vil si at deler av døgnet dekkes av aktiv tjeneste,
mens resten av døgnet dekkes opp av mannskaper på hjemmevakt som kalles ut av
operasjonssentralen ved behov.
IP4 mannskaper vil si polititjenestepersoner som er operativt godkjent til å bære våpen. Dette
er et krav for å delta i vakt- og beredskapstjenesten.
Hver av de geografiske driftsenhetene har selvstendig ansvar for etterforskning innen sitt
geografiske ansvarsområde. Etterforskningsseksjonen på Lillehammer – og Gjøvik
politistasjon er tillagt distriktsovergripende funksjoner innen seksuelle overgrep, familievold,
narkotika, økonomi, IKT-krim, kriminalteknikk og etterretning/analyse. Disse bistår de
geografiske driftsenhetene ved behov. I Hedmark er dette ansvaret lagt til felles
kriminalenhet.
Politirådene fungerer bra i de fleste enheter, og dette har blitt en god kommunikasjonskanal
mellom lokalpolitikere og politiledere. Det er ved flere enheter et utstrakt samarbeid med
kommune, skole, NAV, helsetjenesten og frivillige organisasjoner som alle har en viktig
funksjon i det forebyggende arbeidet. Forebyggende tjeneste har etter hvert fått en bedre
anseelse i det ordinære politiarbeidet.
Ansvaret for den sivile rettspleie og forvaltning er samlokalisert til større enheter i
Vestoppland og Hedmark, selv om flere saksbehandlere sitter stedsplasserte på geografiske
enheter. I Hedmark er sivil forvaltningstjeneste en egen funksjonell driftsenhet. I
Gudbrandsdal er ansvaret mer desentralisert.
Spesifikt for Gudbrandsdal
Gudbrandsdal består i dag av ni geografiske og fire funksjonelle driftsenheter. Dette er
organisert i fire vaktregioner hvor en til tre driftsenheter utgjør en vaktregion med ansvar for
egen vakt- og beredskap.
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Ottadalen har organisert seg med en regionlensmann med overordnet ansvar for
lensmannskontorene i Lom, Skjåk og Vågå.
Hver av de fire vaktregionene skal stille med minimum en patrulje med IP4-mannskap døgnet
rundt i sin vaktregion til disposisjon for operasjonssentralen. Definert minimumsbemanning i
Gudbrandsdal er åtte tjenestepersoner fordelt på fire patruljer:






Region Sør-Gudbrandsdal består av mannskaper fra Lillehammer politistasjon, Øyer og Gausdal lensmannskontor med tilhørende kommuner. Det er døgnkontinuerlig
skifttjeneste, hvor enkelte vaktsett i helg dekkes opp av integrert liste med
tjenestepersoner fra etterforskningsseksjonen Lillehammer samt Øyer- og Gausdal
lensmannskontor. Region sør har fast vaktleder som også fungerer som innsatsleder
stedsplassert på ordensseksjonen (OSEK) på Lillehammer politistasjon.
Region Midt-Gudbrandsdalen består av mannskaper fra Midt-Gudbrandsdal
lensmannskontor. Her er det beredskapstjeneste. Regionen dekker kommunene
Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.
Region Nord-Gudbrandsdal består av mannskaper fra Sel lensmannskontor og Lesja
og Dovre lensmannskontor. Her er det beredskapstjeneste. Regionen dekker
kommunene Sel, Dovre og Lesja.
Region Ottadalen består av mannskaper fra Vågå, Skjåk og Lom lensmannskontorer.
Regionen er organisert med et regionlensmannskontor stedsplassert i Lom. Etter en
omorganisering de siste årene er personellet i Ottadalen stedsplassert i Lom. Regionen
har beredskapstjeneste og dekker kommunene Skjåk, Vågå og Lom.

Gudbrandsdal har en forebyggende koordinator og en ungdomsetterforsker på Lillehammer
politistasjon. Hver driftsenhet har sin forebyggende kontakt som samarbeider tett med
koordinator. Koordinator er også distriktets radikaliseringskontakt. Koordinator har i tillegg
sitt selvstendige ansvar for forebyggende virksomhet i Lillehammer kommune.
Hver geografiske enhet har i utgangspunktet selvstendig ansvar for sivile gjøremål innen sitt
virkeområde. Dette gjelder ikke passutstedelse (Vågå, Skjåk, Gausdal og Øyer har ikke pass).
Noen fagområder innen forvaltning utøves fra Lillehammer, f.eks. våpensøknader.
Gjeldsordning utøves hovedsakelig på Sel og Lillehammer.
Miljøkoordinator-funksjonen er lagt til Sel lensmannskontor.
Spesifikt for Hedmark
Hedmark består i dag av sju geografiske driftsenheter og fem funksjonelle enheter.
Distriktet er inndelt i fire ulike vaktregioner.


Vaktregion Hamar/Ringsaker består av mannskaper fra Hamar, Ringsaker og Stange
og dekker kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Regionen har
døgnkontinuerlig vakttjeneste. I tillegg til de faste mannskapene fra ordensstyrken
stiller enhetene med personell fra etterforskning/ på integrerte lister i helgene.
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Minimumsbemanning er satt til en patrulje med to IP4 mannskaper. Det tilstrebes å ha
to patruljer og opp mot tre patruljer natt til lørdag og natt til søndag.


Vaktregion Sør-Østerdal består av mannskaper fra Elverum, Engerdal, Trysil, Åmot
og Stor-Elvdal lensmannskontorer og dekker nevnte kommuner. Regionen har
døgnkontinuerlig vakttjeneste. Minimumsbemanning er satt til en patrulje med to IP4
mannskaper. Det tilstrebes å ha flere patruljer på kvelder/netter i helgene.



Vaktregion Nord-Østerdal består av mannskaper fra Tynset lensmannskontor og
dekker Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. Hovedkontoret ligger i Tynset
og det er i tillegg tre tjenestesteder med ett enkeltkontor i kommunehusene i Tolga,
Alvdal og Rendalen, som har åpent fra 10-14 en dag pr uke, bortsett fra sommerferien.
Enheten har ansvaret for egen beredskap hele døgnet/ hele året. Beredskapen er
organisert med en kombinasjon av aktiv patruljetjeneste og beredskapsvakt og har
minimumsbemanning på en patrulje med to IP4 mannskaper.



Vaktregion Glåmdalen består av mannskaper fra Kongsvinger politistasjon og Solør
lensmannskontor og dekker Kongsvinger, Solør, Grue, Våler, Sør-Odal, Nord-Odal og
Eidskog. Det tilstrebes å ha to patruljer på natt til lørdag og natt til søndag. I tillegg til
ordensstyrken stiller driftsenhet Kongsvinger med personell fra etterforskningsseksjon
på integrerte lister for både å styrke kveldstjenesten i uka, samt helgetjenesten.
Regionen har aktiv døgnkontinuerlig tjeneste.

Det er etablert ordninger der den enkelte driftsenhet har kontaktpersoner innen ulike fagfelt.
Disse fagpersonene/kontaktpersonene samarbeider tett med den enkelte koordinator.
Miljøkoordinator-funksjonen er lagt til Elverum politistasjon.
Den enkelte driftsenhet har sin egen organisering av den forebyggende tjenesten. Dette
varierer noe utfra størrelse på enheten. Hamar har en egen ungdomsseksjon. Kongsvinger har
eget forebyggende avsnitt, mens andre driftsenheter har implementert det forebyggende
arbeidet hos ordenstyrken. Hver driftsenhet har sin forebyggende ansvarlig og en eller flere
forebyggende kontakter som samarbeider med forebyggendekoordinator på distriktsnivå.
Koordinator er også distriktets radikaliseringskontakt.
Felles kriminalenhet i Hedmark har påtalegrupper plassert i Kongsvinger, Elverum og Hamar.
Det er en felles etterforskningsenhet med kriminalteknikere på egen turnus plassert i
Kongsvinger og Hamar.
På Hamar ligger det et barnehus.
Ansvaret for sivil – og forvaltningstjenesten er langt på veg flyttet til egen felles driftsenhet
på Hamar. Saksbehandlere er stedsplassert på geografiske enheter. Gjeldsordning er plassert
på Hamar, Stange, Ringsaker, Rena og Kongsvinger. Pass utstedes i Elverum, Hamar og
Kongsvinger. Tvangsforretninger er plassert på Hamar, Ringsaker, Stange, Tynset, Åmot,
Elverum, Trysil, Solør og Kongsvinger.
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Spesifikt for Vestoppland
Vestoppland består i dag av tre geografiske og fem funksjonelle driftsenheter. Vestoppland er
igjen delt inn i to vaktregioner, Gjøvik/Land/Toten/Hadeland(GLTH) og Valdres, med ansvar
for egen vakt- og beredskap.
GLTH har helkontinuerlig vakt og beredskap, mens Valdres har operativ vakt/beredskap fram
til kl. 2100 på hverdager, samt natt til lørdag og natt til søndag. Resten av vakt/beredskap i
Valdres dekkes av beredskapsvakt. Det er tre geografiske driftsenheter, Gjøvik (GLT),
Hadeland og Valdres.
GLTH skal stille med minimum tre patruljer med IP4-mannskap døgnet rundt, og Valdres en
patrulje i sine vaktregioner til disposisjon for operasjonssentralen. Bemanningen har til tider
vært under definert minimumsbemanning av flere årsaker. Minimumsbemanning i
Vestoppland er i utgangspunktet åtte tjenestepersoner minimum IP4 fordelt på fire patruljer.


Region GLTH består av mannskaper fra Gjøvik, Søndre- og Nordre land og Gran og
Lunner lensmannskontor og dekker kommunene Gjøvik, Søndre- og Nordre land,
Gran og Lunner, Østre- og Vestre Toten og Gran og Lunner. Regionen har
døgnkontinuerlig vakttjeneste.



Region Valdres består av mannskaper fra lensmannskontorene i Valdres og dekker
kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang.
Regionen har operativ tjeneste fram til kl. 2100 på hverdager, fram til kl. 0300 natt til
lørdag og fram til kl. 0400 natt til søndag, samt dagtid lørdag og søndag. Resten
dekkes av beredskapsvakt.

Miljøkoordinator-funksjonen er lagt til Gran og Lunner lensmannskontor.
Driftsenhet GLT har en forebyggende koordinator samt to forebyggere på Gjøvik
politistasjon. Forebyggerteamet skal dekke Gjøvik, Østre- og Vestre Toten, Søndre- og
Nordre Land. Koordinator er også distriktets radikaliseringskontakt i 50 % stilling. Hadeland
og Valdres har egen ansatt som har ansvar for forebyggende tjeneste.
Forvaltning er lagt i egen funksjonell driftsenhet, men saksbehandlere utøver oppgaven på
tjenestesteder som Valdres, Gjøvik, Land (Dokka) og Gran/Lunner.
Sivil rettspleie for Valdres-regionen, er samlet på driftsenhet Valdres (Fagernes).
Sivil rettspleie for Gjøvik, Østre- og Vestre Toten, er samlet under driftsenhet Gjøvik,
med eget tjenestested på Østre Toten (Lena). Enheten har ansvar for gjeldsordning for hele
Vestoppland med saksbehandlere stedsplassert på Lena, Fagernes, Dokka og Gran.
Sivil rettspleie for Søndre og Nordre Land er samlet på Dokka.
Sivil rettspleie for Gran/Lunner er samlet på Gran (Hadeland).
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2.2 Faktaopplysninger
Kartskissene på de neste sidene viser de ulike kommunene i Innlandet politidistrikt, med
antall innbyggere og antall forbrytelser pr 1000 innbygger.
Tekstkolonne til venstre viser de ulike kommunene i Hedmark fylke. Fargenyansene i kartet
symboliserer antall innbyggere i den enkelte kommune.
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Tekstkolonne til venstre viser de ulike kommunene i Oppland fylke. Fargenyansene i kartet
symboliserer antall innbyggere i den enkelte kommune.
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Tekstkolonne til venstre viser de ulike kommunene i Hedmark fylke. Fargenyansene i kartet
symboliserer antall forbrytelser pr 1000 innbygger i den enkelte kommune.
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Tekstkolonne til venstre viser de ulike kommunene i Oppland fylke. Fargenyansene i kartet
symboliserer antall forbrytelser pr 1000 innbygger i den enkelte kommune.

2.3 Behov og erfaringer med dagens organisering
Når vi beskriver behov og erfaringer med dagens organisering vinkler vi beskrivelsen mot:





Vakt og beredskap
Straffesaksbehandling
Forebygging
Sivile/forvaltningsmessige gjøremål

Vurdering av vakt og beredskap
Samarbeidet mellom operasjonssentralene og patruljene fungerer bra. Det har blitt en mer
ensartet prioritering, slik at oppdrag med samme alvorlighetsgrad blir håndtert rimelig likt i de
ulike vaktregionene. Operasjonssentralene har blitt bedre på flåtestyring, det være seg
transporter til arrest / psykiatrisk sykehus eller til andre oppdrag, uavhengig av hvor det skjer.
Mannskapene er operative i tankegangen og løser stort sett hendelsesstyrte oppdrag på en god
måte. Det er gode tilbakemeldinger på instruktørkorpset der disse benyttes i den operative
treningen.
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De geografiske avstandene er en stor utfordring. Det er viktig å kunne håndtere hendelsene
overalt i distriktet med kortest mulig responstid.
Det er store utfordringer knyttet til bemanningen på vakt/beredskapslistene – spesielt i
Hedmark og Vestoppland. Det er i mange tilfeller en bemanning helt på minimum med to
operative mannskaper som skal betjene en befolkning på opp mot 90 000 mennesker.. Dette
gjør sitt til at operasjonssentralen må prioritere knallhardt. Det er et økende antall
avviksrapporteringer fra mannskapene om manglende bemanning. Antall oppdrag som
avsluttes med "ikke kapasitet" er økende i de største vaktregionene. Tidvis bør enkelte
regioner ha flere patruljer på hjul for å få en brukbar beredskap.
Kapasitetsutfordringene medfører tidvis at politiet blir reaktivt, der de kjører fra oppdrag til
oppdrag uten å ha kapasitet til å jobbe forebyggende og være i forkant av uønskede hendelser.
Dette vil også gjøre seg gjeldende opp mot innføring av politiarbeid på stedet.
Tjenestelistene er svært sårbare over hele distriktet.
Vi må jobbe videre med helhetstenkningen og bruk av resurser. Det bør frigjøres mer
mannskap til deltagelse i vakt/beredskapsarbeidet.
Bruk av beredskapsvakt anses som hensiktsmessig i deler av Innlandet ut ifra antall
mannskaper tilgjengelig sett opp mot antall registrerte hendelser i den enkelte region.
Kjøretøyparken et til dels gammel og relativt dårlig i Hedmark og Vestoppland.
Vurdering av straffesaksarbeidet
Tidsfristene for tilrettelagte avhør er knappe. Sammenholdt med stort tilfang og forholdsvis
liten kapasitet ved barnehusene gjør at fristene oversittes. Flere alvorlige sedelighetssaker er
blitt for gamle, før etterforskningen er ferdigstilt.
Det er flere driftsenheter som har manglende kompetanse og kapasitet knyttet til nettbasert
kriminalitet. Denne kriminaliteten øker i omfang, og det er viktig at vi høyner kapasiteten
innen dette feltet.
Målstyringen kan i enkelte tilfeller virke negativt, ved at fokuset på måltallene kan medføre at
man ikke samarbeider optimalt på tvers av driftsenheter eller satser på ressurskrevende saker.
Store og komplekse saker som krever mye ressurser er en utfordring.
Antall tjenestepersoner tilgjengelig gjør også enkelte driftsenheter sårbare i deler av året med
lav bemanning eller hvor saker blir så omfattende at egne ressurser ikke er tilstrekkelig. De
samme mannskapene skal i utgangspunktet dekke både vakt og beredskap i tillegg til å være
etterforskere både i daglig drift og ved spesielle hendelser.
Tildeling av fagroller og/eller fagansvar ved den enkelte driftsenhet gjør også de minste
driftsenhetene sårbare. Denne mangesidigheten kan oppfattes som krevende å oppfylle, når
bemanningen blir for lav.
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Opprettingen av Felles etterforskningsenhet med egen kriminalteknisk avdeling i Hedmark og
Vestoppland har fungert bra og gitt høynet kvalitet på blant annet åstedsarbeid og
etterforskning av seksuelle overgrep.
Samarbeidet med påtale fungerer bra, spesielt der påtale er stedsplassert på den geografiske
driftsenheten.
En generell utfordring innen etterforskning er lav bemanning, og at stillinger holdes vakante.
Vurdering av forebygging
Politirådene fungerer ikke like bra i alle enheter. Det er avhengig av hvordan dette fagfelt har
blitt prioritert. Ved noen enheter fungerer det bra med et utstrakt samarbeid med kommuneskole-NAV- Helse og frivillige organisasjoner, som alle er viktige i det forebyggende
arbeidet.
Det er ikke implementert i stor nok grad en egen felles forebyggende strategi i distriktet. Det
er ikke gjort mye innen erfaringslæring. Det er litt opp til den enkelte enhet hva som
prioriteres, og hvordan det forebyggende arbeidet er organisert og utført. Det er vanskelig å
evaluere effektene av arbeidet. Ved knappe ressurser kan forebyggende bli skadelidende, fordi
politiet må håndtere det hendelsesstyrte.
Vurdering av sivil- og forvaltningsoppgaver
Det er hensiktsmessig å etablere større fagmiljøer. Det medfører en mer lik og ensrettet
tjeneste med høyere kvalitet og bedre mål og resultatstyring.
Man blir mindre sårbar ved sykdom og ferier. Det blir en bedre utnyttelse av ressursene og en
likere belastning. Ulempen er at det i enkelte tilfeller kan bli lengre reiseavstander for
publikum. Ved å plassere saksbehandlere på geografiske enheter, ivaretar man nærheten til
publikum.
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Vurdering av alternativer

Innlandet politidistrikt består av Hedmark- og Oppland fylke med totalt 47 kommuner hvorav
25 kommuner i Oppland og 22 kommuner i Hedmark.
Innlandet politidistrikt har 17 geografiske driftsenheter, som igjen består av 5 politistasjoner
og 34 lensmannskontorer.

Kartskissen viser Innlandet
politidistrikt, inndelt i SSB
sine regioner.
Distriktet håndterer 60 000
politioperative oppdrag årlig.
Det etterforskes om lag
20 000 anmeldelser i året.
Det behandles om lag
44 000 sivilsaker årlig.

3.1 Alternative tjenestestedsstrukturer
Nedenfor beskrives aktuelle alternativer for ny tjenestestedsstruktur i Innlandet politidistrikt i
forhold til nærpolitireformens mål og kriterier.

3.1.1

Forslag til ny organisering i Gudbrandsdal

Vi har valgt å foreslå to alternativer. I begge disse alternativene opprettholdes Vinstra som
tjenestested. Vi har diskutert inngående om vi også skulle foreslå en nedleggelse av
lensmannskontoret på Vinstra. Pga geografien, befolkningstettheten i Midt- Gudbrandsdal og
aktiviteten i området har vi ikke gått videre med dette alternativet.
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Alternativ 1, Gudbrandsdal

Lillehammer politistasjon og Sel lensmannskontor foreslås videreført som tjenesteenheter.
Midt-Gudbrandsdal- Lesja og Dovre- og Lom lensmannskontor foreslås videreført som
tjenestesteder. Mindretallet foreslår i tillegg Midt-Gudbrandsdal som tjenesteenhet.
Når leiekontrakten utløper på Vinstra, bør det vurderes om kontoret bør flyttes til Ringebu.
Dette vil gi en bedre geografisk fordeling av tjenestesteder.
Lensmannskontorene Gausdal, Øyer, Vågå og Skjåk foreslås nedlagt.
Begrunnelse
Lillehammerregionen
Innen vakt og beredskap dekker Lillehammer politistasjon allerede med dagens ordning det
aller meste av vakttjenesten i området Lillehammer, Gausdal og Øyer. Politiet på
Lillehammer har således god kjennskap til og kontakt med aktuelle samarbeidspartnere i alle
tre aktuelle kommuner. Også brannvesenet og helsevesenet har i dag et godt interkommunalt
samarbeid i disse tre kommunene.
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Ved en sammenslåing av Øyer-, Gausdal- lensmannskontor og Lillehammer politistasjon vil
polititjenesten og tjenestetilbudet for innbyggerne i stor grad være likt som det er i dag. Det er
kort avstand med god infrastruktur mellom Lillehammer, Gausdal og Øyer. Lillehammer er
regionssenteret for de fleste innbyggerne i de tre kommunene.
Både Gausdal og Øyer har en beskjeden saksportefølje i forhold til Lillehammer. Det
forventes at en omdisponering av mannskaper vil gi en bedre fordeling av politiressurser og
bedre polititjeneste enn i dag.
Oppsigelse av leiekontrakter i Gausdal og Øyer sammen med omdisponering av
patruljekjøretøy forventes å gi en umiddelbar økonomisk gevinst. En flytting av ressurser til
Lillehammer vil ikke medføre økte husleiekostnader i politihuset på Lillehammer.
Det opprettes politikontakter i alle kommuner.
Midt-Gudbrandsdal
Midt-Gudbrandsdal er utenom Lillehammer-regionen, den delen av Gudbrandsdalen med
størst tilfang av både straffesaker og sivilsaker. Regionen ligger relativt langt fra både
Lillehammer og Otta. Området består av mange aktive tettsteder hovedsakelig langs aksen
sør-nord langs E-6 og jernbanen. Dagens situasjon med å ha et tjenestested i MidtGudbrandsdal fremstår som fornuftig i forhold til kriteriene for reformen.
En eventuell flytting av tjenestested fra Vinstra til Ringebu vil gi en bedre geografisk
fordeling av tjenestestedene i Gudbrandsdalen. Dette alternativet bør vurderes ved utløp av
husleiekontrakt på Vinstra.
Det opprettes politikontakter i alle kommuner.
Nord-Gudbrandsdal
Dette forslaget innebærer få forandringer i forhold til dagens ordning.
Politiet vil opprettholde en god tilgjengelighet for innbyggerne i alle de berørte kommunene.
Vakt og beredskap opprettholdes på samme nivå som i dag med en kombinasjon av aktiv
tjeneste og beredskapsvakt.
Otta og Dombås er sentrale trafikknutepunkter som gjør begge steder gunstig i forhold til vakt
og beredskap og lokal tilhørighet. En plassering på Dombås sikrer etter vårt syn en brukbar
beredskap vestover mot Bjorli og gir en mulighet for å yte politibistand til områder både
nordover til Trøndelag, vestover mot Åndalsnes og østover mot området Folldal.
Plasseringen av tjenestested på Lom tar hensyn til den aktivitet og trafikk som genereres av de
store nasjonalparkene og fjellområdene som ligger til Ottadalen. Vakt og beredskap i forhold
til redningstjeneste og ulykker på vegnettet er viktig for publikums trygghet i området og gir
også større mulighet for å bistå med politiressurser vestover mot Stryn og nærliggende
fjellområder. Det sikrer også relativt kort reisevei til politiet for innbyggerne i Vågå og Skjåk
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kommuner. Det bærende hensyn for å ha et tjenestested i Lom er dog avstandsutfordringer
med tilhørende beredskapsutfordringer. Ved at området har begrenset med både oppdrag og
straffesaker, bør det vurderes å flytte en vesentlig del av ressursene fra Lom til Otta.
Otta vurderes som det naturlige sentrum i regionen.
Det opprettes politikontakter i alle kommuner.
Forslag til ny organisering Gudbrandsdal, alternativ 2

Den eneste endringen i forhold til alternativ 1 er at Lom er i tillegg tatt bort som eget
tjenestested.
Lokalene på Otta utvides for å ta imot ansatte og materiell fra de foreslåtte nedlagte kontorer.
Begrunnelse
Forslaget innebærer en opprettholdelse av dagens tjenestesteder på Otta og på Dombås.
Polititjenesten kan uten særlige omkostninger samles på Otta. Tjenestestedene Otta og
Dombås ligger ved viktige trafikk-knutepunkter og er befolkningssentra som det er naturlig å
oppsøke eller passere for innbyggerne i Nord-Gudbrandsdal og Ottadalen. For innbyggerne i
Vågå er det mer naturlig å dra til Otta enn til Lom.
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En samling av politiressursene i Otta gir et større og bedre fagmiljø. Man vil få mer robuste
tjenestelister. De fleste unge medarbeiderne ønsker større fagmiljøer og mer hendelser der de
jobber. En samling på Otta vil sannsynligvis gjøre det enklere å rekruttere nye medarbeidere
og få dem til å bli. Det vil også gi bedre utnyttelse av personell, ressurser og materiell samt
enklere koordinering og ledelse.
Ordningen med flere ansatte samlet gir større mulighet for mer aktiv tjeneste enn i dag og
større vekt på synlighet og beredskap til gunst for hele regionen innen vakt og beredskap,
etterforskning og kriminalitetsforebyggende arbeid.
De fleste innbyggerne vil også for dette alternativet ha en akseptabel reisetid til politiet.
Unntaket er området fra Lom og vestover som vil ligge utenfor denne grensen. Antall
operative hendelser, straffesaker og sivilsaker er dog meget lavt i dette området.
På denne bakgrunn har gruppa vært i tvil om hvorvidt Lom bør legges ned eller bestå som
tjenestested. Vi har etter omfattende diskusjoner kommet til at politiet bør være representert
på Lom utfra beredskapsmessige hensyn og avstandsutfordringer.
3.1.2

Forslag til ny organisering i Nord-Østerdal

Driftsenhet Nord-Østerdal opprettholdes som tjenesteenhet.
Tjenestestedene Alvdal, Tolga og Rendalen nedlegges.
Driftsenhet Nord-Østerdal får det totale ansvaret for polititjenesten i hele området.
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Begrunnelse
Regionen har lange avstander til andre enheter og må basere seg på å være mest mulig
selvhjulpne både operativt, innen forebygging og etterforskning.
Regionen blir en formell enhet med kommuner samlet innenfor én og samme rettskrets; NordØsterdal tingrett. Kommunene har samme sykehustilbud/distriktspsykiatritilbud ved
Sykehuset Innlandet Tynset. Tilsvarende hører alle kommuner inn under Midt-Hedmark
Brannvesen.
Det som her betegnes som Nord-Østerdal er en egen geografisk driftsenhet med ansvaret for
polititjenesten i seks kommuner, Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os.
Hovedkontoret ligger på Tynset og lensmannen i Tynset er driftsenhetsleder.
Lensmannen i Rendalen sluttet i 2012 og det har ikke vært fast ansatt egen lensmann etter
dette. I dag har lensmannen i Tynset også funksjon som lensmann i Rendalen.
I Rendalen-, Alvdal og Folldal- og Tolga og Os lensmannskontor møter lensmannen bare en
gang pr uke kl 10-14. Det aller meste av publikumsbetjening skjer på Tynset.
Størsteparten av befolkningen får akseptable reiseavstander til politiet.
Det vil gi en forenklet ledelsesstruktur og mindre administrasjon med færre tjenestesteder.
Organiseringen er i stor grad en videreføring av dagens ordning, og publikum i hele regionen
har i flere år forholdt seg til politiet på Tynset.
Det har vært svært lite publikumshenvendelser ved tjenestestedene i Alvdal, Rendalen og
Tolga, og nedlegging av disse tjenestestedene har i stor grad vært akseptert i lang tid.
Alle kommuner får en politikontakt.
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3.1.3

Forslag ny organisering Sør-Østerdal

Alternativ 1 Sør-Østerdal

Tjenestestedene Elverum, Trysil og Koppang videreføres som i dag. Elverum som
tjenesteenhet og Trysil og Koppang som tjenestesteder.
Lensmannskontorene i Åmot og Engerdal legges ned.
Samtidig foreslås det at regionen får ansvaret for Våler kommune.
Elverum får ansvaret for den totale polititjenesten i området.
Begrunnelse
Regionen er allerede en felles vaktregion.
Det er lange avstander i enheten, og opp til Koppang er det ca 10 mil fra Elverum og enda
lengre til nordvestlige deler av Stor–Elvdal kommune. Avstanden Elverum – Trysil er sju mil.
Allikevel vil det aller meste av befolkningen få en akseptabel reisevei til nærmeste
tjenestested.
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Tjenestestedet på Koppang videreføres på bakgrunn av beredskapshensyn og lokal forankring
pga de lange avstandene mellom Elverum-Koppang-Tynset.
Tjenestestedet på Rena i Åmot ligger bare tre mil unna Elverum og det meste av
vaktberedskapen, og mye av straffesaksoppfølgingen utføres fra Elverum. Oppfølgingen av
risikoobjektet Rena leir vil i stor grad kunne håndteres fra Elverum og PST. Kontoret har
åpent for publikum tre dager pr uke.
Engerdal lensmannskontor leier lokaler i kommunehuset i Engerdal sentrum. Kontoret har
åpent for publikum to dager pr uke og betjenes da av lensmannen i Engerdal og/eller en sivilt
tilsatt. Begge disse to jobber ved Trysil lensmannskontor de andre dagene i uken.
Beredskapen håndteres av vakt- og beredskapsstyrken i Trysil og fra Elverum politistasjon.
Ordningen med politikontakt vil sørge for god kontakt mellom kommunene og politiet og er
ikke avhengig av et fysisk tjenestested.
Det å legge inn Våler kommune i regionen vil gi en struktur som samsvarer godt med dagens
ordning. En god del av vaktoppdragene i Våler tas i dag fra Elverum og kommunen har større
naturlig tilknytning nordover til Elverum enn til Kongsvinger. Den korte avstanden til
Elverum gjør at det ikke er behov for et eget tjenestested i Våler. Det har det heller ikke vært
på flere år. Oppdragene til Stor-Elvdal og Trysil håndteres i dag av Elverum, når det ikke er
lokale mannskaper på vakt.
Regionen vil i hovedsak få et beredskapsmessig ansvar for de samme kommunene som i dag.
Det vil gi en forenklet ledelsesstruktur og mindre administrasjon med færre tjenestesteder.
Alle kommuner får en politikontakt.
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Alternativ 2, Sør-Østerdal

Alternativet er likt som alternativ 1, bortsett fra at Koppang foreslås nedlagt som tjenestested.
Begrunnelse alternativ 2
Ved at Koppang nedlegges og ressursene overføres til Elverum, vil alle få et større fagmiljø
på Elverum.
Denne ordningen vil være en effektiv ressursutnyttelse, gi en enklere ledelsesstruktur, mindre
administrasjon og styrke Elverum. Problemet er selvsagt den lange avstanden opp til
Koppang. Vi har derfor valg å foreslå at Koppang består som tjenestested.
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3.1.4

Forslag til ny organisering i Glåmdalen

Det foreslås å opprettholde Kongsvinger politistasjon som tjenesteenhet og Solør
lensmannskontor som tjenestested.
Lensmannskontorene i Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Grue og Våler nedlegges.
Begrunnelse
Vaktregionen Kongsvinger politistasjon, og Solør lensmannskontor har døgnkontinuerlig
vaktsamarbeid som dekker kommunene Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal Grue,
Åsnes og Våler
Etterforskningsseksjonen på Kongsvinger har totalansvaret for straffesakene i Eidskog, SørOdal og Nord-Odal.
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Lensmannen i Eidskog har i dag kontordag i kommunehuset hver tirsdag og torsdag kl 09-13.
For øvrig møter lensmannen på Kongsvinger politistasjon, hvor han ekspederer publikum i
politivakta og går vakter hver tredje helg. Leieavtalen ved Eidskog lensmannskontor er sagt
opp.
I Sør-Odal er det i realiteten kun lensmannen igjen på kontoret i det daglige. Han er også
fungerende lensmann i Nord-Odal.
Etter at lensmannen i Nord-Odal sluttet i 2014, overtok lensmann i Sør-Odal også ansvaret
som lensmann i Nord-Odal. Politiet har i dag ingen lokaler i Nord-Odal. Lensmannen har en
kontordag på kommunehuset hver torsdag. Han bruker denne dagen til tverretatlige møter, da
befolkningen stort sett reiser til lensmannskontoret i Sør-Odal ved innlevering av anmeldelse
etc.
Forslag til ny ordning blir i realiteten som i dag, forskjellen blir at lensmannskontoret i
Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal formelt blir nedlagt. Dette vil gi en mer effektiv og fornuftig
struktur.
Lensmannskontoret på Flisa i Åsnes kommune foreslås opprettholdt som eget tjenestested
grunnet stor avstand til både Kongsvinger og Elverum, men lagt inn under tjenesteenhet
Kongsvinger. Lensmannskontorene i Grue og Våler er ikke i drift per i dag og er fraflyttet,
politiet har heller ikke lokaliteter i disse kommunene lenger. Begge disse kontorene anbefales
således lagt ned formelt.
Dette alternativet vil gi god beredskap og kort responstid, for å kunne håndtere både daglige
og ekstraordinære hendelser i alle deler av regionen. Vakt/beredskapstjenesten opprettholdes
som i dag og vil også kunne styrkes i vaktregionen. Man vil få en større likhet i
oppdragsløsning, og i straffesaksbehandlingen. Det blir samtidig enklere å utnytte
fleksibiliteten i organisasjonen. Både kvaliteten og kvantiteten i det forebyggende arbeidet vil
bli likere. Det vil bli god tilgjengelighet og service overfor publikum og akseptable
reiseavstander for de aller fleste i distriktet.
Alle kommuner får en politikontakt.
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3.1.5

Forslag til ny organisering Hedemarken

Vi har valgt å kun foreslå ett alternativ for denne regionen. Det har vært inngående diskutert i
gruppa om vi også burde fremme et alternativ hvor Ringsaker lensmannskontor nedlegges.
Argumentet for å gjøre det har vært nærheten til Hamar. Dette har vi dog ikke gjort, fordi
Ringsaker er Innlandets største kommune, kontoret er effektivt og veldrevet, lokalene er gode,
leiekontrakten løper til 2022 og det er stor plassmangel i Hamar politihus.

Hamar politistasjon og Ringsaker lensmannskontor videreføres som tjenesteenheter, evt
Ringsaker som tjenestested.
Arbeidsgruppa har inngående drøftet om man skal gå inn for Ringsaker som tjenesteenhet
eller tjenestested uten å oppnå enighet. Gruppa er delt på midten med fire medlemmer som
mener at Ringsaker bør være tjenesteenhet, og fire medlemmer som mener tjenestested.
Løten lensmannskontor og Stange lensmannskontor legges ned som lensmannskontorer.
Begrunnelse
Politiet har ingen geografisk lokasjon i Løten pr i dag. Løten avgir ikke ressurser til vakt og
beredskap. Løten etterforsker ikke i særlig grad egne straffesaker i dag, da dette er håndtert fra
Hamar. Både den politiske ledelsen samt lensmannen i Løten synes godt fornøyde med
ordningen der lensmannen har faste oppmøtetidspunkter i kommunen. Dette kan oppnås
gjennom en politikontakt.
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Leieavtalen med Stange lensmannskontor er sagt opp fra 01.01.17. Kontoret har liten
bemanning og bidrar kun med en person til felles vakt og beredskapslister. Ved at
vakttjenesten og det store flertall av straffesakene etterforskes av Hamar, bør også ressursene
styres fullt ut derfra.
En nedlegging av Stange- og Løten lensmannskontor vil gi mer effektiv ressursutnyttelse og
enklere ledelse.
En formell nedlegging av Løten lensmannskontor og oppretting av en formell politikontakt er
nærmest en formalisering av dagens ordning.

3.1.6

Forslag til ny organisering i Valdres

Driftsenhet Valdres består som tjenesteenhet.
Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal lensmannskontorer nedlegges.
Begrunnelse
De ansatte ved Vang lensmannskontor arbeider i dag på Fagernes. Lensmannen er til stede på
kontoret på Grindaheim tirsdager og fredager fra kl. 09-14. Lensmannen utfører i hovedsak
sivile gjøremål og tverretatlige møter i kommunen.
De ansatte ved Vestre-Slidre arbeider i dag på Fagernes. Lensmannen er til stede på kontoret
i Slidre på mandager og tirsdager i tiden 09-14. Lensmannen utfører i hovedsak sivile
gjøremål og tverretatlige møter.
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De ansatte ved Øystre Slidre lensmannskontor arbeider i dag på Fagernes. Lensmannen er til
stede på kontoret i Heggenes på onsdager i tiden 09-14. Lensmannen utfører i hovedsak sivile
gjøremål og tverretatlige møter i kommunen.
Lensmannen i Sør-Aurdal møter kun på lensmannskontoret etter avtale.
De ansatte ved Etnedal lensmannskontor arbeider på Fagernes. Lensmannen møter etter
avtale opp på kontoret i Bruflat.
Samlokaliseringen for hele Valdres har gitt et robust fagmiljø i Fagernes. Det er en felles
vaktregion som dekker alle kommunene med aktiv vakt og beredskapsvakt deler av døgnet.
Forslaget til organiseringen er i stor grad en formalisering av dagens ordning.
Reisetid for publikum er akseptabel. Enheten tilhører Valdres tingrett. En ordning som
foreslått befester og forsterker et større fagmiljø, mindre sårbare enheter og tjenestelister og
bedre saksstyring.
Man ser det ikke som formålstjenlig hverken for publikum eller politiet å ha tjenestesteder på
Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Etnedal eller Sør-Aurdal.
Alle kommunene vil få sin egen politikontakt.
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3.1.7

Forslag til ny organisering i Gjøvik-Toten-Land-Hadeland

Alternativ 1, Gjøvik-Toten_land-Hadeland

Gjøvik politistasjon og Gran og Lunner lensmannskontor består som tjenesteenhet. Et lite
mindretall i gruppa mente at Gran og Lunner burde være tjenestested.
Søndre og Nordre Land lensmannskontor på Dokka består som tjenestested.
Søndre Land- Vestre- og Østre Toten lensmannskontor nedlegges.
Begrunnelse alternativ 1
Det er allerede helkontinuerlig vakt-tjeneste og felles tjenesteliste for regionen.
Alternativet befester og styrker større fagmiljøer.
Organiseringen er i stor grad lik den som er i dag.
Reisetid for publikum er akseptabel.
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Alle enhetene er organisert under rettskrets til Gjøvik tingrett.
Ordningen gir en enklere struktur, mindre administrasjon, enklere å få til en helhetlig ledelse
og gir bedre polititjeneste til befolkningen enn om de små lensmannskontorene består.
Alle kommuner får egen politikontakt.
Alternativ 2, Gjøvik-Toten-Land-Hadeland

Som alternativ 1, men at Søndre og Nordre Land lensmannskontor på Dokka blir nedlagt.
Begrunnelse
En nedlegging av lensmannskontoret på Dokka vil gi en større enhet ved Gjøvik politistasjon.
Dette kan bidra til et sterkere fagmiljø.
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Dette vil gi et felles oppmøtested for mannskapene både innen forebygging, vakt og
beredskap og etterforskning. Dette vil gi en felles ledelse og mulighet for mer ensartet
prioritering av hele tjenesten.
Det vil også kunne føre til mindre administrasjon og en bedre ressursutnyttelse. Ulempen med
dette er selvsagt de geografiske avstandene for befolkningen i Land kommunen. På denne
bakgrunn har arbeidsgruppa valgt å anbefale alternativ 1.
3.2 Analyse av de mest aktuelle alternativene
3.2.1

Analyser av de mest aktuelle alternativene for Gudbrandsdal

Nedenfor følger en analyse av de beskrevne alternativene, hvor vi blant annet peker på
fordeler og ulemper med de aktuelle alternativene.
Det gjøres også en enkel og oversiktlig risiko- og sårbarhetsvurdering til hvert alternativ. Den
relateres til det enkelte alternativ sett i forhold til dagens situasjon. Den antatte risiko er delt
inn i tre grader: lav, moderat og høy. Det er foreslått kompenserende tiltak i de tilfeller der
risikonivået ansees å kunne bli høyere enn dagens nivå vedrørende forebyggende tjeneste og
vakt- og beredskapstjeneste.
Alternativ 1 for Sør-Gudbrandsdal
Alternativ 1 for Sør-Gudbrandsdal
Antatte gevinster og omdisponeringer

Lillehammer og Midt-Gudbrandsdal består som tjenesteenhet. Gausdal og Øyer
lensmannskontor legges ned.
(Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet)
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
8 (Øyer 3, Gausdal 5)
Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
2 (Øyer 1, Gausdal 1)
Økonomiske og administrative konsekvenser
Øyer: årlig husleiekostnad kr 240 000,-,
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
1 års oppsigelse
knyttet til EBA?
Gausdal: årlig husleiekostnad kr 386 200,-,
1 års oppsigelse.
De 10 personene som flyttes til
Lillehammer vil alle kunne plasseres uten
ekstra kostnad knyttet til leie av lokaler på
politihuset i Lillehammer når FOE og
administrativ enhet flyttes til Hamar. Det
tas forbehold om ekstra utgifter knyttet til
flytting og etablering av nye kontorplasser
ved Lillehammer.
Innsparing knyttet til EBA (strøm, renhold,
telefoni/data, alarmer etc). Ikke
kostnadsberegnet.
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Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?

Det kan omdisponeres en uniformert
patruljebil fra Øyer og en sivil
utrykningsbil fra Gausdal.

Fordeler og ulemper

Fordeler:
 Styrket bemanning ved Lillehammer vil
gi en mer/bedre:
o effektiv tjeneste
o ensartet tjeneste
o fleksibel tjeneste
o kvalitet i tjenestene
 Enklere og mer effektiv ressursstyring
 For Øyer lensmannskontor er dette langt
på vei en formalisering av dagens
ordning.
 Bedre og mer helhetlig ledelse
 Felles strategi og prioritering
 Frigjorte husleiekostnader og besparing
i forbindelse med forvaltning av bygg.
 Enklere å rekruttere politifolk til større
enheter og fagmiljøer
 Større fagmiljøer vil bedre kvaliteten i
tjenestetilbudet

Ulemper:
 Det blir lengre avstand for de fleste
innbyggerne i Øyer og Gausdal
kommune til politiet.
Tilgjengeligheten kan oppfattes
som dårligere
 Den lokale forankringen kan
oppfattes som dårligere
 Det vil kunne bli noe lengre
utrykningstid i kontortiden for
Gausdal kommune
 På lengre sikt vil trolig flere av de
politiansatte bosette seg i nærheten
av ny arbeidsplass
 Det forebyggende arbeidet, og den
daglige kontakten med
samarbeidspartnere kan bli
skadelidende
 Lokalkunnskapen vil kunne bli
dårligere

Risikovurdering, alternativ 1:
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid:
På dagtid på hverdager vil det kunne være en lengre uttrykningstid enn hva tilfellet er i dag.
Dette da Gausdal lensmannskontor i en normalsituasjon til hverdags har hatt politimannskaper
som kan rykke ut på alvorlige hendelser fra lensmannskontoret. For Øyers vedkommende blir
dette ivaretatt av Lillehammer i dag. Samtidig er det et viktig poeng at det kun er ca 15-25
min kjøring (kortere ved uttrykning) fra Lillehammer til Øyer og Gausdal ved alvorlige
hendelser.
På kvelds- og natterstid vil ikke politiets beredskap være påvirket av sammenslåing, ettersom
det er slik vaktsamarbeidet fungerer i dag. Den vesentlige delen av vakt og beredskap ivaretas
fra Lillehammer, med støtte av mannskaper fra Øyer/Gausdal.
Risikoen vedrørende vakt/beredskap oppfattes som lav.

Lav

Evne til forebygging:
Når det gjelder forebyggende tjenesten kan det være noe større risiko forbundet med
nedleggingen av Øyer- og Gausdal lensmannskontor, dersom det ikke settes inn
forebyggende/kompenserende tiltak.
201601032-26

Tilrådning – effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder<politidistrikt>
Skrevet av: Arne Hammersmark
12.10.16
Versjon: 1.0
Status:
Side 35 av 54

Øyer og Gausdal har med sin h.h.v drøye 5100 og 6200 innbyggere behov for gode
forebyggende tjenester. Begge lensmannskontorene oppgis å ha en velfungerende
forebyggende tjeneste i dag, sammen med flere samarbeidende etater. Oppfølgningen av skole
– kommune- helse samt andre offentlige/private aktører avhenger av hvordan den
forebyggende tjenesten i Lillehammer regionen blir organisert og prioritert.
Hver kommune skal ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver som skal
ligge til politikontakten.
Risikoen oppfattes som moderat innen det forebyggende arbeidet.

Moderat

Kompenserende tiltak:
1. Den forebyggende tjenesten ved tjenesteenhet Lillehammer må styrkes, slik at fraværet av
lokale lensmannskontor ved Øyer og Gausdal blir ivaretatt.
2. Økt patruljevirksomhet i Øyer og Gausdal kommune, også på dagtid.
3. Det må velges dedikerte personer som politikontakter for Øyer og Gausdal kommune.
4. Mannskaper skal oppsøke aktuelle objekter (skoler – institusjoner – mm) i Øyer og
Gausdal slik at man holder lokalkunnskapen på et brukbart nivå.
5. Tett samarbeid mellom etterretning – forebygging, slik at man oppdager
problemområder/miljøer/grupperinger så tidlig som mulig.
Alternativ 1 for Nord-Gudbrandsdal
Alternativ 1 for Nord-Gudbrandsdal
Antatte gevinster og omdisponeringer

Lom, Lesja/Dovre videreføres som tjenestested. Sel videreføres som tjenesteenhet/sted.
Vågå og Skjåk lensmannskontor legges ned. Dette er i tråd med dagens ordning med
samlokalisering i Lom som har eksistert en tid.
(Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet)
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
0,2 (Vågå)
Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
0,2 (Vågå)
Økonomiske og administrative konsekvenser
Vågå: årlig husleiekostnad kr 355 600,-.
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
1 års oppsigelse.
knyttet til EBA?
Skjåk: årlig husleiekostnad kr 190 900,-.
6 mnd oppsigelse.
Personene er allerede flyttet til Lom, men
gjør tjeneste en dag i uken ved Vågå
lensmannskontor. Skjåk er stengt.
Innsparing knyttet til EBA (strøm, renhold,
telefoni/data, alarmer etc). Ikke
kostnadsberegnet.
Det synes ikke som om det er behov for
noen umiddelbare utvidelse p.g.a
sammenslåingen.
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Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?

Ingen egen tjenestebil tilknyttet Skjåk og
Vågå lensmannskontor. Annet materiell
omfordelt ved tidligere samlokalisering i
Lom.

Fordeler og ulemper
Ulemper:
Fordeler:
 Formalisering av dagens ordning
 Det blir lengre avstand for de fleste
innbyggerne i Vågå og Skjåk
 Felles strategi og prioritering
kommune til politiet.
 Frigjorte husleiekostnader og besparing
Tilgjengeligheten kan oppfattes som
i forbindelse med forvaltning av bygg.
dårligere
 Enklere å rekruttere politifolk til større
 Den lokale forankringen kan
enheter og fagmiljøer
oppfattes som dårligere
 Frigjort tid som i dag går med til
 På lengre sikt vil trolig flere av de
administrative gjøremål (lensmannen)
politiansatte bosette seg i nærheten
 Noe styrket bemanning ved Lom
av ny arbeidsplass
lensmannskontor (0,4 stilling)
Risikovurdering, alternativ 1:
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid:
Politiets beredskap på dag- kveld- natt vil ikke bli endret som følge av nedleggingen av Vågåog Skjåk lensmannskontorer. Dette da det pr i dag ikke er patrulje/mannskaper til å forestå
slik uttrykning fra noen av kontorene. Vakt/beredskap ivaretas i dag fra Lom
lensmannskontor med delvis aktivtjeneste og delvis beredskapsvakt.
Med tanke på antall oppdrag av alvorlig karakter innen politiets beredskap, for alternativ 1
ansees risikoen som lav.
Lav
Evne til forebygging:
Det er liten grad organisert forebyggende tjeneste ved Vågå- og Skjåk lensmannskontor i dag.
Det er opprettet politiråd i begge kommuner.
Fremtidig oppfølgningen av skole, kommune, helse og andre offentlige/private aktører
avhenger av hvordan den forebyggende tjenesten i Ottadalen blir organisert og prioritert.
Hver kommune skal ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver som skal
ligge til politikontakten.
En nedlegging av Vågå- og Skjåk lensmannskontor vil slik ordningen fungerer i dag, ikke ha
noen store negative konsekvenser knyttet til det forebyggende arbeidet.
Risikoen innen det forebyggende arbeidet oppfattes som lav.

Lav

Kompenserende tiltak:
6. Det må velges dedikerte personer som politikontakter for Vågå og Skjåk kommuner.
7. Mannskaper skal oppsøke aktuelle objekter (skoler – institusjoner – mm) i Vågå og Skjåk
slik at man holder lokalkunnskapen på et brukbart nivå.
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Alternativ 2 for Nord-Gudbrandsdal

Alternativ 2 for Nord-Gudbrandsdal
Antatte gevinster og omdisponeringer
Sel lensmannskontor videreføres som tjenesteenhet, mens Lesja/Dovre videreføres som
tjenestested. Lom, Vågå og Skjåk lensmannskontorer legges ned.
(Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet)
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
10,2 (Vågå 0,2, Lom 10)
Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
2,7 (Vågå 0,2, Lom 2,5)
Økonomiske og administrative konsekvenser
Vågå: årlig husleiekostnad kr 355 600,-,
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
1 års oppsigelse.
knyttet til EBA?
Skjåk: årlig husleiekostnad kr 190 900,-,
6 mnd oppsigelse.
Lom: årlig husleiekostnad kr 503 700,-,
1 års oppsigelse.
Dersom 12,9 årsverk skal flyttes til Sel
lensmannskontor, er det pr i dag neppe nok
ledig plass. Her må det da leies nye
lokaler/utvide lokalene som finnes i dag.
Det er ikke foretatt noen eksakt utregning
hva dette vil føre til av kostnader.
Innsparing knyttet til EBA (strøm, renhold,
telefoni/data, alarmer etc). Ikke
kostnadsberegnet.
Omdisponering av biler fra Lom: to
uniformerte patruljebiler, en sivil
patruljebil og en administrativ personbil.
Ingen biler er tilknyttet Skjåk og Vågå.
Fordeler og ulemper
Ulemper:
Fordeler:
 Styrket bemanning ved Sel
 Det blir lengre avstand for de fleste
lensmannskontor som kan gi en mer
innbyggerne i Lom, Vågå og Skjåk
o Effektiv tjeneste
kommune til politiet.
o Mer ensartet tjeneste
 Tilgjengeligheten vil oppfattes som
o Mer fleksibel tjeneste
dårligere for publikum
o Bedre kvalitet i tjenestene
 Lokalkunnskapen vil kunne bli
 Enklere og mer effektiv ressursstyring
dårligere
 Bedre og mer helhetlig ledelse
 Politiets lokale forankring vil
 Større fagmiljøer vil bedre kvaliteten i
oppfattes som dårligere
tjenestetilbudet
 Det forebyggende arbeidet og den
daglige kontakten med
 Felles strategi og prioritering
samarbeidspartnere kan bli
 Frigjorte husleiekostnader og besparing
skadelidende
i forbindelse med forvaltning av bygg.

Det vil kunne bli lengre responstid
 Enklere å rekruttere politifolk til større


Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?
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enheter og fagmiljøer
Frigjort tid som i dag går med til
administrative gjøremål (lensmannen)






Stort geografisk område for
vakt/beredskap og forebyggende
tjeneste
På lengre sikt vil trolig flere av de
politiansatte bosette seg i nærheten
av ny arbeidsplass
Manglende lokaliteter pr i dag ved
Sel lensmannskontor.
Usikkerhet knyttet til kostnad ved
utvidelse/nybygg.

Risikovurdering, alternativ 2:
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid:
Politiets beredskap på dag- kveld- natt må dekke et større geografisk område enn i dag.
Dette vil kunne få betydning for politiets responstid. På kveld og natt har kontoret i dag delvis
aktiv tjeneste og delvis beredskapsvakt. Lom lensmannskontor har politipersonell tilgjengelig
på dagtid alle hverdager som kan rykke ut ved alvorlige hendelser.
Ved en nedlegging av Lom lensmannskontor vil responstiden kunne bli lengre, både på
dagtid, kveldstid og nattestid.
Med tanke på antall oppdrag av alvorlig karakter ansees risikoen innen politiets beredskap å
være moderat dersom Lom legges ned.
Moderat
Evne til forebygging:
Hver kommune skal ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver som skal
ligge til politikontakten.
Det er plukket ut egen forebyggende kontakt ved Lom lensmannskontor. Det forebyggende
arbeidet har vært styrt utfra hvilke henvendelser som politiet har fått og utgjør i hovedsak
besøk ved skoler og barnehager.
Risikoen i forbindelse med nedlegging av Lom lensmannskontor oppfattes som lav når det
gjelder det forebyggende arbeidet.
Lav
Kompenserende tiltak:
8. Økt patruljevirksomhet i Ottadalen også på dagtid.
9. Vurdering av nye tjenestelister/ordninger for å styrke beredskapen i Ottadalen
10. Mannskaper skal oppsøke aktuelle objekter (skoler – institusjoner – mm) i Ottadalen slik
at man holder lokalkunnskapen på et visst nivå knyttet til mulige hendelser
vakt/beredskap.
11. Det må velges dedikerte personer som politikontakter for Vågå, Skjåk og Lom kommune.
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3.2.2

Analyser av de mest aktuelle alternativene, Nord-Østerdal
Alternativ 1 Nord-Østerdal
Antatte gevinster og omdisponeringer

Tynset består som tjenesteenhet. Alvdal, og Folldal lensmannskontor, Tolga og Os
lensmannskontor og Rendalen lensmannskontor legges ned.
Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet.
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
Økonomiske og administrative konsekvenser
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til EBA?

0,2 Tolga og Os
0,2 Alvdal og Folldal
0,2 Rendalen
Sivilt tilsatte tilhører egen funksjonell
driftsenhet
Alvdal: 0,- ingen husleie
Tolga: 20 000,- (3 mnd oppsigelsestid)
Rendalen: 20 000,- (3 mnd oppsigelsestid)

Kjøretøy/materiell: omfordeling
gjennomført. Ingen gevinst. Noe innsparing
knyttet til EBA (strøm, renhold,
telefoni/data, alarmer etc). Ikke
kostnadsberegnet.
Fordeler og ulemper
Ulemper:
Fordeler:
 Formalisering av dagens ordning som
 Det blir noe lengre avstand til
fungerer godt for befolkningen
politiet for noen av innbyggerne i
de berørte kommuner, spesielt for
 Ivaretar gode samarbeidsordninger
innbyggere i søndre del av
 Ivaretar en godt etablert og fungerende
Rendalen i tettstedet
vakt og beredskapsordning
Åkrestrømmen/Otnes
 Noe styrket bemanning på Tynset som

Den lokale forankringen kan
vil gi en mer/bedre:
oppfattes som dårligere
o effektiv tjeneste

Lokalkunnskapen vil kunne bli
o ensartet tjeneste
dårligere på kort sikt
o fleksibel tjeneste
o kvalitet i tjenesten
 Stort geografisk vaktdistrikt
 Enklere og mer effektiv ressursstyring
 Tynset som tjenestested vil gi en god
tilgjengelighet for publikum
 Bedre og mer helhetlig ledelse etter en
felles strategi og prioritering
 Frigjorte EBA kostnader og forvaltning
av bygg
 Enklere å rekruttere politiansatte til
større enheter og fagmiljøer


Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?
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Risikovurdering, alternativ 1:
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid
Liten endring i forhold til dagens situasjon.
Betjener et stort vaktdistrikt i geografisk utstrekning.
Opprettholdelse av polititjenestested på Røros muliggjør samarbeid på tvers av
politidistrikter.
Risikoen anses som lav innen vakt og beredskap.

Lav

Evne til forebygging:
Den forebyggende tjenesten er godt ivaretatt med dagens organisering.
Risikoen oppfattes som lav innen det forebyggende arbeidet.

Lav

Hver kommune skal ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver som skal
ligge til politikontakten. Denne ordningen er allerede etablert i dag.

Kompenserende tiltak:
12. Økt patruljevirksomhet i alle kommuner i vaktområdet, også på dagtid – hverdager, for å
sikre lokal tilstedeværelse
13. Formalisering av dagens politikontaktfunksjon
14. Åkrestrømmen/Otnes gis mulighet til å benytte polititjenester fra Koppang
15. Etablere samarbeidsavtale med tjenestested Røros i Trøndelag politidistrikt
3.2.3

Analyser av de mest aktuelle alternativene, Sør-Østerdal

Alternativ 1, Sør Østerdal
Alternativ 1 Sør- Østerdal
Antatte gevinster og omdisponeringer

Elverum videreføres som tjenesteenhet. Tjenestestedene på Koppang og i Trysil består.
Engerdal og Åmot lensmannskontorer legges ned.
(Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet)
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
Engerdal: 0,4
Åmot: 3
Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
Sivilt tilsatte tilhører egen funksjonell
driftsenhet
Økonomiske og administrative konsekvenser
Engerdal: 172.230,- årlig, kan sies opp fra
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
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knyttet til EBA?

31.12.2017
Åmot: 272.000,- årlig, leiekontrakt til
31.12.18. Oppsigelsestid ukjent.

Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?

Kjøretøy/materiell: Frigjøres en uniformert
patruljebil og en administrativ personbil
(begge fra Åmot lensmannskontor).
Innsparing knyttet til EBA (strøm, renhold,
telefoni/data, alarmer etc). Ikke
kostnadsberegnet.

Fordeler og ulemper

Fordeler:
 Styrket bemanning på Elverum/Trysil
som vil gi en mer/bedre:
o Effektiv tjeneste
o Ensartet tjeneste
o Fleksibel tjeneste.
o Kvalitet i tjenesten
 Enklere og mer effektiv ressursstyring
 Bedre og mer helhetlig ledelse etter en
felles strategi og prioritering
 Frigjorte EBA kostnader og forvaltning
av bygg
 Enklere å rekruttere politiansatte til
større enheter og fagmiljøer

Ulemper:
 Det blir lengre avstand til politiet
for noen av innbyggerne i de
berørte kommuner
 Den lokale forankringen kan
oppfattes som dårligere
 Det forebyggende arbeidet og den
daglige kontakten med
samarbeidspartnere kan bli
skadelidende
 Lokalkunnskapen vil kunne bli
dårligere
 Politiets tilstedeværelse på Rena
kan bli dårligere (Forsvaret Rena
Leir/ Høgskolen)
 Stort geografisk vaktområde

Risikovurdering, alternativ 1:
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid
Samarbeidet om vakt- og beredskap fungerer godt i dag med noen geografiske utfordringer.
Liten endring i forhold til dagens situasjon på kveld, natt og helg. På dagtid på hverdager vil
vakt og beredskap kunne reduseres med nedleggelse av Åmot som tjenestested. Med tanke på
antall oppdrag av alvorlig karakter anses risikoen for moderat i området Rena/Åmot på dagtid
hverdag. For området ellers vurderes risikoen som lav.
Lav
Moderat
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Evne til forebygging:
Den forebyggende tjenesten er godt ivaretatt med dagens organisering, blant annet med et
formalisert samarbeid mellom politiet i Åmot og Elverum.
Risikoen oppfattes som lav innen det forebyggende arbeidet.

Lav

Hver kommune skal ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver som skal
ligge til politikontakten.

Kompenserende tiltak:
16. Økt patruljevirksomhet i alle kommuner i vaktområdet, også på dagtid – hverdager, for å
sikre lokal tilstedeværelse
17. Dedikerte personer må velges som politikontakter i de kommuner hvor det ikke finnes
tjenestested
18. Politikontakten i Rena vil også være kontaktpunkt mot Rena leir
19. Større fokus på flåtestyring fra operasjonssentralen ved hendelser
Alternativ 2, Sør- Østerdal
Alternativ 2 Sør- Østerdal
Antatte gevinster og omdisponeringer

Elverum videreføres som tjenesteenhet. Tjenestestedet Trysil består. Koppang, Engerdal og
Åmot lensmannskontorer legges ned.
(Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet)
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
Koppang: 4
Engerdal: 0,4
Åmot: 3
Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
Ingen sivilt tilsatte berørt
Økonomiske og administrative konsekvenser
Koppang: kr 358.560,-, leiekontrakt til
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
31.12.2018.
knyttet til EBA?
Engerdal: kr 172.230,- årlig, kan sies opp
fra 31.12.2017
Åmot: kr 272.000,- årlig, leiekontrakt til
31.12.18. Oppsigelsestid ukjent.
Innsparing knyttet til EBA (strøm, renhold,
telefoni/data, alarmer etc). Ikke
kostnadsberegnet.
Uvisst om det krever utvidelse av dagens
lokaler i Elverum ved flytting av ansatte


Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?
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uniformert patruljebil og en sivil patruljebil
fra Stor-Elvdal lensmannskontor.
Fordeler og ulemper

Fordeler:
 Styrket bemanning på Elverum/Trysil
som vil gi en mer/bedre:
o Effektiv tjeneste
o Ensartet tjeneste
o Fleksibel tjeneste.
o Kvalitet i tjenesten
 Enklere og mer effektiv ressursstyring
 Bedre og mer helhetlig ledelse etter en
felles strategi og prioritering
 Frigjorte EBA kostnader og forvaltning
av bygg
 Enklere å rekruttere politiansatte til
større enheter og fagmiljøer

Ulemper:
 Det blir lengre avstand til politiet
for innbyggerne i de berørte
kommuner
 Den lokale forankringen vil bli
dårligere
 Det forebyggende arbeidet og den
daglige kontakten med
samarbeidspartnere vil bli
skadelidende
 Lokalkunnskapen vil bli dårligere
 Politiets tilstedeværelse på Rena
kan bli dårligere (Forsvaret Rena
Leir/ Høgskolen)
 Stort geografisk vaktområde
 Lang avstand (200 km) mellom
tjenestestedene Elverum og Tynset
 Vil gi økt responstid i enkelte
områder

Risikovurdering, alternativ 2:
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid:
Samarbeidet om vakt- og beredskap fungerer godt i dag med noen geografiske utfordringer.
Liten endring i forhold til dagens situasjon på kveld, natt og helg. Risikoen innen vakt og
beredskap anses som lav.
Lav
På dagtid på hverdager vil vakt og beredskap kunne reduseres med nedleggelse Åmot og StorElvdal lensmannskontorer. På dagtid vurderes risikoen som fra moderat til høy for politiets
responstid ved alvorlige hendelser i store deler av Stor-Elvdal kommune.
Moderat

Høy

t
Evne til forebygging:
Den forebyggende tjenesten er godt ivaretatt med dagens organisering, blant annet med et
formalisert samarbeid mellom politiet i Åmot og Elverum. Stor-Elvdal lensmannskontor har i
dag ansvar for egen forebyggende polititjeneste. Ved nedleggelse må dette ivaretas fra
Elverum.

På bakgrunn av geografisk avstand og nærhet til publikum anses risikoen innen det
forebyggende arbeidet som moderat.
Moderat
Hver kommune skal ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver som skal
ligge til politikontakten.
Kompenserende tiltak:
20. Økt patruljevirksomhet i alle kommuner i vaktområdet, også på dagtid – hverdager, for å
sikre lokal tilstedeværelse
21. Dedikerte personer må velges som politikontakter i de kommuner hvor det ikke finnes
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tjenestested
22. Politikontakten i Rena vil også være kontaktpunkt mot Rena leir
23. Større fokus på flåtestyring fra operasjonssentralen ved hendelser
3.2.4

Analyser av de mest aktuelle alternativene, Glåmdalen
Alternativ 1 Glåmdalen
Antatte gevinster og omdisponeringer

Kongsvinger og Flisa består som hhv tjenesteenhet og tjenestested.
Politiressursene i de fire kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal samles
på Kongsvinger i sin helhet
(Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet):
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
5,4 (Eidskog 0,4 + Nord-Odal 0,2 + SørOdal 4,8)
Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
Sivilt tilsatte tilhører egen funksjonell
driftsenhet
Økonomiske og administrative konsekvenser
Eidskog: ingen leieavtale, avsluttet i 2016.
Årlig utgift ca kr. 330 000,-.
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
Nord-Odal: ingen leieavtale, avsluttet i
knyttet til EBA?
2016. Årlig utgift kr. 108 000,Sør-Odal: oppsagt fra 31.12.16. Årlig utgift
825.240,-.
Kongsvinger er besluttet utvidet med en
etasje, økt leiekostnad ca. 1 mill. årlig.
Innsparing knyttet til EBA (strøm, renhold,
telefoni/data, alarmer etc). Ikke
kostnadsberegnet.


Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?

En uniformert patruljebil til omdisponering
fra Sør-Odal.

Fordeler og ulemper
Ulemper:
Fordeler:
 Formalisering av dagens ordning
 Det blir lengre avstand til politiet
for de fleste innbyggerne i de
 Styrket bemanning på Kongsvinger som
berørte kommunene
kan gi en mer/bedre:
o effektiv tjeneste
 Den lokale forankringen kan
o ensartet tjeneste
oppfattes som dårligere
o fleksibel tjeneste
 Det vil kunne bli noe lengre
o kvalitet i tjenesten
utrykningstid i kontortiden i SørOdal og Nord-Odal
 Enklere og mer effektiv ressursstyring
 Bedre og mer helhetlig ledelse etter en
 Det forebyggende arbeidet og den
felles strategi og prioritering
daglige kontakten med
samarbeidspartnere kan bli
 Frigjorte EBA kostnader
skadelidende i de berørte
 Enklere å rekruttere politiansatte til
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større enheter og fagmiljøer




kommunene
Lokalkunnskapen kan bli dårligere
På lengre sikt vil sannsynligvis
politiansatte bosette seg i nærheten
av de tjenestestedene som består

Risikovurdering
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid
På dagtid vil det på hverdager kunne være lengre utrykningstid enn hva tilfellet er i dag for
Sør- og Nord-Odal. Eidskog og Nord-Odal har i dag ingen operativ bemanning.
Opprettholdelse av Flisa vil ivareta og sikre lokal tilstedeværelse og vakt- og beredskap.
På kvelds- og nattestid vil i utgangspunktet ikke politiets beredskap være påvirket av forslaget
til ny organisering. Den vesentlige delen av vakt-beredskapen ivaretas fra Kongsvinger.
Med tanke på antall oppdrag av alvorlig karakter ansees risikoen for Lav.

Lav

Evne til forebygging
Den forebyggende tjenesten er ivaretatt i eget avsnitt under tjenesteenhet Kongsvinger.
Lensmannen i Sør-Odal skal lede forebyggende arbeid i tjenesteenhet Kongsvinger fra
01.01.17 og det antas at det forbyggende arbeidet vil bli bedre for hele regionen.
Hver kommune skal ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver som skal
ligge til politikontakten.
Risikoen oppfattes som lav innen det forebyggende arbeidet.

Lav

Kompenserende tiltak:
24. Den forebyggende tjenesten ved tjenesteenhet Kongsvinger bør styrkes, slik at fraværet av
lokale lensmannskontor blir ivaretatt.
25. Økt patruljevirksomhet i alle kommuner i vaktområdet, også på dagtid/hverdager, for å
sikre lokal tilstedeværelse
26. Dedikerte personer må velges som politikontakter i de kommuner hvor det ikke finnes
tjenestested
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3.2.5

Analyser av de mest aktuelle alternativene, Hedemarken
Alternativ 1 Hedemarken
Antatte gevinster og omdisponeringer

Hamar politistasjon og Ringsaker lensmannskontor videreføres som tjenesteenhet. Løten
lensmannskontor og Stange lensmannskontor legges ned.
(Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet.)
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
Økonomiske og administrative konsekvenser
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til EBA?


Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?

Stange: 3,6
Løten: 0,6
Sivilt tilsatte tilhører egen funksjonell
driftsenhet
Stange: 700.832,- årlig, sagt opp fra
01.01.17
Løten: 0,-. Låner kontor, betaler ikke leie.

Omdisponeres en sivil utrykningsbil fra
Løten og en uniformert patruljebil fra
Stange. Noe innsparing knyttet til EBA
(strøm, renhold, telefoni/data, alarmer etc).
Ikke kostnadsberegnet.
Fordeler og ulemper
Ulemper:
Fordeler:
 Formalisering av dagens ordning
 Det blir lengre avstand til politiet
for noen av innbyggerne i de
 Styrket bemanning på Hamar som kan
berørte kommuner
gi en mer/bedre:
o effektiv tjeneste
 Den lokale forankringen kan
o ensartet tjeneste
oppfattes som dårligere
o fleksibel tjeneste
 Det forebyggende arbeidet og den
o kvalitet på politiets tjenester
daglige kontakten med
samarbeidspartnere kan bli
 Enklere og mer effektiv ressursstyring
skadelidende
 Bedre og mer helhetlig ledelse etter en
felles strategi og prioritering
 Lokalkunnskapen vil kunne bli
dårligere
 Frigjorte EBA kostnader og forvaltning
av bygg
 Enklere å rekruttere politiansatte til
større enheter og fagmiljøer
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Risikovurdering, alternativ 1:
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid
Ingen endring i forhold til dagens situasjon.
Risikoen oppfattes som lav innen vakt og beredskap.

Lav

Evne til forebygging:
Den forebyggende tjenesten er godt ivaretatt med dagens organisering. Hamar har ansvaret
for forebyggende i Hamar, Stange og Løten.
Risikoen oppfattes som lav innen det forebyggende arbeidet.

Lav

Hver kommune skal ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver som skal
ligge til politikontakten.
Kompenserende tiltak:
27. Økt patruljevirksomhet i alle kommuner i vaktområdet, også på dagtid – hverdager, for å
sikre lokal tilstedeværelse
28. Dedikerte personer må velges som politikontakter i de kommuner hvor det ikke finnes
tjenestested
29. Styrking av bemanning til vakt og beredskap

3.2.6

Analyser av de mest aktuelle alternativene, Valdres
Alternativ 1 Valdres
Antatte gevinster og omdisponeringer

Tjenesteeenhet Valdres med tjenestested Fagernes opprettholdes. Vang, Vestre Slidre, Øystre
Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal lensmannskontorer legges formelt ned.
(Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet)
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
1 (Vang 0,4 + Vestre Slidre 0,4 + Øystre
Slidre 0,2)
Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
0
Økonomiske og administrative konsekvenser
Vang: Oppsigelsestid 6 mnd. Årlig kostnad
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
kr. 79.548.knyttet til EBA?
Vestre Slidre: Oppsigelsestid 6 mnd.
Kontrakt på et år av gangen. Årlig kostnad
kr. 144.842.Øystre Slidre: Oppsigelsestid 3 mnd.
Løpende. Årlig kostnad kr. 45.000.Sør-Aurdal: Oppsigelsestid 3 mnd.
Kontrakt på 1 år av gangen. Årlig kostnad
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Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?

kr. 95.400.-.
Etnedal: Oppsigelsestid 6 mnd løpende.
Årlig kostnad kr. 71.145.-.
Innsparing knyttet til EBA (strøm, renhold,
telefoni/data, alarmer etc). Ikke
kostnadsberegnet

Ingen gevinst. Mannskapene er
samlokalisert på Fagernes i en allerede
etablert ordning. Det er kontorfasiliteter til
alle ansatte, og merkapasitet til ytterligere
fire medarbeidere.
Alt av biler og materiell er samlokalisert til
Fagernes.
Fordeler og ulemper
Ulemper:
Fordeler:
 Formalisering av dagens ordning
 Det blir lengre avstand for de fleste
innbyggerne til politiet i de berørte
 Samlokalisering på Fagernes har gitt og
kommuner
gir en mer:
o effektiv tjeneste
 Den lokale forankringen kan
o ensartet tjeneste
oppfattes som dårligere
o fleksibel tjeneste
 Det forebyggende arbeidet og den
o kvalitet i tjenesten
daglige kontakten med
samarbeidspartnere kan bli
 Enklere og mer effektiv ressursstyring
skadelidende
 Bedre og mer helhetlig ledelse etter en
felles strategi og prioritering
 Lokalkunnskapen kan bli dårligere
 Frigjorte EBA kostnader
 På lengre sikt vil sannsynligvis
politiansatte bosette seg i nærheten
 Enklere å rekruttere politifolk til større
av det nye arbeidsstedet
enheter og fagmiljøer
 Større fagmiljøer vil bedre kvaliteten av
tjenestetilbudet
Risikovurdering
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid
Den formelle nedleggelsen av de lokale lensmannskontorene vil ikke ha noen innvirkning i
forhold til dagens ordning sett opp mot politiets beredskap og krav til responstid.
Risikoen anses derfor som Lav.

Lav

Evne til forebygging:
Dagens ordning ivaretar det forebyggende arbeidet. Utfordringen blir i kommunene Etnedal,
Sør-Aurdal, Vang, Øystre Slidre, og Vestre Slidre hvor lensmannskontorene blir lagt ned.
Risikoen innen det forebyggende arbeidet anses som Lav.

Lav

Hver kommune skal imidlertid ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver
som skal ligge til politikontakten.
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Kompenserende tiltak:
30. Den forebyggende tjenesten må styrkes, slik at fraværet av lokale lensmannskontor blir
ivaretatt.
31. Økt patruljevirksomhet i alle kommuner i vaktområdet, for å sikre lokal tilstedeværelse
32. Dedikerte personer må velges som politikontakter i de kommuner hvor det ikke finnes
tjenestested

3.2.7

Analyser av de mest aktuelle alternativene Gjøvik-Toten-Land-Hadeland

Alternativ 1, Gjøvik-Toten-Land-Hadeland
Alternativ 1, Gjøvik-Toten-Land-Hadeland
Antatte gevinster og omdisponeringer

Søndre land, Vestre Toten og Østre Toten lensmannskontorer legges formelt ned.
(Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet)
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
0,6 (Søndre land 0,2 + Vestre Toten 0,2 +
Østre Toten 0,2)
Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
0
Økonomiske og administrative konsekvenser
Søndre Land: Årlig utgift kr 30.000.-.
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
Oppsigelsestid 3 mnd.
knyttet til EBA?
Vestre Toten: 0,-. Låner kontor gratis av
NAV.
Østre Toten: Årlig kostnad kr. 732.822.-.
Utløper 1.4.21. Sivilseksjonen er per i dag
stedsplassert her. Denne er foreslått flyttet
til Gjøvik.
Innsparing knyttet til EBA (strøm, renhold,
telefoni/data, alarmer etc). Ikke
kostnadsberegnet.
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?
Ingen. Disponerer ingen tjenestekjøretøy.
Fordeler og ulemper
Ulemper:
Fordeler:
 Formalisering av dagens ordning
 Det blir lengre avstand til politiet
for de fleste innbyggerne i de
 Samlokalisering av ressursene har gitt
berørte kommuner
og gir en mer:
o effektiv tjeneste
 Den lokale forankringen kan
o ensartet tjeneste
oppfattes som dårligere
o fleksibel tjeneste
 Det forebyggende arbeidet og den
o kvalitet i tjenesten
daglige kontakten med
samarbeidspartnere kan bli
 Enklere og mer effektiv ressursstyring
skadelidende i berørte kommuner
 Bedre og mer helhetlig ledelse etter en
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felles strategi og prioritering
Frigjorte EBA kostnader
Enklere å rekruttere politifolk til større
enheter og fagmiljøer
Større fagmiljøer vil bedre kvaliteten av
tjenestetilbudet




Lokalkunnskapen kan bli dårligere
På lengre sikt vil sannsynligvis
politiansatte bosette seg i nærheten
av det nye arbeidsstedet

Risikovurdering
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid
Den formelle nedleggelsen av de lokale lensmannskontorene vil ikke ha noen innvirkning i
forhold til dagens ordning sett opp mot politiets beredskap og krav til responstid.
Med tanke på oppdrag av alvorlig karakter, anses risikoen for Lav.

Lav

Evne til forebygging:
Dagens ordning ivaretar det forebyggende arbeidet. Utfordringen blir i kommunene Søndre
Land, Vestre Toten og Østre Toten hvor lensmannskontorene formelt legges ned.
Vurderingen av det forebyggende arbeidet i dagens ordning anses som velfungerende.
Risikoen oppfattes som lav innen det forebyggende arbeidet.

Lav

Hver kommune skal imidlertid ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver
som skal ligge til politikontakten.
Kompenserende tiltak:
33. Den forebyggende tjenesten styrkes slik at fraværet av lokale lensmannskontor blir
ivaretatt.
34. Økt patruljevirksomhet i alle kommuner i vaktområdet, også på dagtid/hverdager, for å
sikre lokal tilstedeværelse
35. Dedikerte personer må velges som politikontakter i de kommuner hvor det ikke finnes
tjenestested

Alternativ 2, Gjøvik-Toten-Land-Hadeland
Alternativ 2 Gjøvik-Toten-Land-Hadeland
Antatte gevinster og omdisponeringer

Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten lensmannskontor legges formelt ned.
(Vurderingskriterier: Tilgjengelighet/service, kvalitet i forebygging etterforskning og
beredskap, effektiv ressursbruk i politidistriktet, helhetlig styring og ledelse og fleksibilitet)
Årsverk som kan omdisponeres (politi)
9,6 (Nordre Land 9 + Søndre land 0,2 +
Vestre Toten 0,2 + Østre Toten 0,2)
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Årsverk som kan omdisponeres (sivil)
Økonomiske og administrative konsekvenser
 Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til EBA?



Hva frigjøres av økonomiske gevinster
knyttet til biler og materiell?

3 (Nordre Land 3)
Søndre Land: kr 30.000.- årlig utgift.
Oppsigelsestid 3 mnd.
Nordre Land: Årlig utgift kr 496.138.-,
oppsigelsestid 12 mnd. Leiekontrakt
utløper 1.1.19.
Østre Toten: Årlig kostnad kr. 732.822.-.
Utløper 1.4.21. Sivilseksjonen er per i dag
stedsplassert her. Denne er foreslått flyttet
til Gjøvik.
Innsparing knyttet til EBA (strøm, renhold,
telefoni/data, alarmer etc). Ikke
kostnadsberegnet.

To uniformerte patruljebiler og to sivile
utrykningskjøretøy.
Fordeler og ulemper
Ulemper:
Fordeler:
 Formalisering av dagens ordning med
 Det blir lengre avstand til politiet
Vestre Toten og Østre Toten
for de fleste innbyggerne i de
lensmannskontor
berørte kommuner
 Sammenslåing forventes ved
 Utfordringen med lokal
nedleggelse av Nordre Land og Søndre
tilstedeværelse blir ytterligere
Land lensmannskontorer å gi ytterligere
forverret.
en mer/bedre:
 Beredskapen på dagtid vil bli
o effektiv tjeneste
svekket i Dokka-området ved
o ensartet tjeneste
nedleggelse av Nordre Land
o fleksibel tjeneste
lensmannskontor
o kvalitet i tjenesten.
 Det forebyggende arbeidet og den
 Enklere og mer effektiv ressursstyring
daglige kontakten med
 Bedre og mer helhetlig ledelse etter en
samarbeidspartnere vil bli
felles strategi og prioritering
skadelidende
 Ytterligere frigjorte EBA kostnader i
 Lokalkunnskapen kan bli dårligere
forhold til alternativ 1
 På lengre sikt vil sannsynligvis
politiansatte bosette seg i nærheten
 Enklere å rekruttere politifolk til større
enheter og fagmiljøer
av det nye arbeidsstedet
 Stor geografisk vaktregion

Risikovurdering,
Påvirkning av politiets beredskap, herunder krav til responstid
Den formelle nedleggelsen av de lokale lensmannskontorene under alternativ 1 vil ikke ha
noen innvirkning i forhold til dagens ordning sett opp mot politiets beredskap og krav til
responstid. Nedleggelsen av Nordre Land lensmannskontor med 9 polititjenestepersoner vil
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føre til en svekket beredskap på dagtid i Dokka-området.
Risikoen anses derfor som Moderat.

Moderat

Evne til forebygging:
Dagens ordning ivaretar det forebyggende arbeidet. Utfordringene blir i kommunene Nordre
Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten lensmannskontor som formelt legges ned.
Nordre Land lensmannskontor legges ned i sin helhet ut fra dagens ordinære drift med 9
polititjenestepersoner.
Risikoen innen det forebyggende arbeidet oppfattes som Moderat.

Moderat

Hver kommune skal imidlertid ha sin politikontakt. Det er gitt føringer for hvilke oppgaver
som skal ligge til politikontakten.
Kompenserende tiltak:
1. Den forebyggende tjenesten ved Gjøvik politistasjon styrkes og organiseres slik at
bortfall av Nordre Land lensmannskontor blir ivaretatt.
2. Økt patruljevirksomhet i Dokkaområdet på dagtid – hverdager.
3. Dedikerte personer må velges som politikontakter i Nordre Land, Søndre Land, Vestre
Toten og Østre Toten.
4. Mannskaper skal oppsøke aktuelle objekter (skoler – institusjoner – mm) i Nordre
Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten slik at man holder lokalkunnskapen
på et visst nivå knyttet til mulige hendelser i de respektive områdene.

3.3 Oppsummering – forslag
Gudbrandsdal
Lillehammer politistasjon og Sel lensmannskontor foreslås videreført som tjenesteenheter.
Lesja og Dovre- Lom og Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor foreslås videreført som
tjenestesteder. Lensmannskontorene Gausdal, Øyer, Vågå og Skjåk foreslås nedlagt. Vi mener
også at en vesentlig del av ressursene i Lom bør flyttes til Otta.
Ved en nedleggelse av Øyer- og Gausdal lensmannskontor vil polititjenesten og
tjenestetilbudet for innbyggerne i stor grad være likt som det er i dag. Det er kort avstand med
god infrastruktur mellom Lillehammer, Gausdal og Øyer. Lillehammer er regionssenteret for
de fleste innbyggerne i de tre kommunene. Innen vakt og beredskap dekker Lillehammer
politistasjon allerede med dagens ordning det aller meste av vakttjenesten i området.
En samling av politiressursene for Ottadalen og Nord-Gudbrandsdal på Otta gir et større og
bedre fagmiljø. Man vil få mer robuste tjenestelister. De fleste unge medarbeiderne ønsker
større miljøer, og at det skjer noe der de jobber. En samling på Otta vil sannsynligvis gjøre det
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enklere å rekruttere nye medarbeidere og få dem til å bli. Det vil også gi bedre utnyttelse av
personell, ressurser og materiell samt enklere koordinering og ledelse.
Valdres
Det foreslås at driftsenhet Valdres består som tjenesteenhet. Vang, Vestre Slidre, Øystre
Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal lensmannskontorer nedlegges. Valdres lensmannskontor får det
totale ansvaret for polititjenesten i regionen.
De ansatte ved lensmannskontorene som foreslås nedlagt, arbeider allerede i dag i all
hovedsak på Fagernes. Samlokaliseringen for hele Valdres har gitt et robust fagmiljø i
Fagernes. Det er en felles vaktregion som dekker alle kommunene med aktiv vakt og
beredskapsvakt deler av døgnet. Forslaget til organiseringen er i stor grad en formalisering av
dagens tilstand.
Gjøvik-Toten-Land-Hadeland
Det foreslås at Gjøvik politistasjon og Gran og Lunner lensmannskontor består som
tjenesteenheter. Søndre og Nordre Land lensmannskontor består som tjenestesteder. Søndre
Land- Vestre- og Østre Toten lensmannskontor nedlegges. Gjøvik får ansvaret for all
polititjeneste i disse kommunene.
De ansatte ved lensmannskontorene som foreslås nedlagt, arbeider allerede i dag i all
hovedsak ved Gjøvik politistasjon eller Søndre og Nordre Land lensmannskontor. Forslaget til
organiseringen er i stor grad en formalisering av dagens tilstand.
Hedemarken
Det foreslås at Hamar politistasjon og Ringsaker lensmannskontor videreføres som
tjenesteenheter - Ringsaker eventuelt som tjenestested. Halvparten av arbeidsgruppa mener at
Ringsaker bør være et tjenestested. Løten- og Stange lensmannskontor legges ned som
lensmannskontorer.
Politiet har ingen geografisk lokasjon i Løten pr i dag, og leieavtalen med Stange
lensmannskontor er sagt opp fra 01.01.17. En nedlegging av Stange- og Løten
lensmannskontor vil gi mer effektiv ressursutnyttelse og enklere ledelse. En formell
nedlegging av Løten lensmannskontor er nærmest en formalisering av dagens ordning. Det er
allerede helkontinuerlig vakt-tjeneste og felles tjenesteliste for regionen. Organiseringen er i
stor grad lik dagens praksis.
Glåmdalen
Det foreslås å opprettholde Kongsvinger politistasjon som tjenesteenhet og Solør
lensmannskontor som tjenestested. Lensmannskontorene i Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal
Grue og Våler foreslås nedlagt. Kongsvinger får totalansvaret for polititjenesten i hele
området.
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Forslag til ny ordning blir i realiteten som i dag. Forskjellen blir at lensmannskontorene i
Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal formelt blir nedlagt. Dette vil gi en mer effektiv og fornuftig
struktur.
Sør-Østerdal
Det foreslås at Elverum politistasjon består som tjenesteenhet. Trysil - og Koppang
lensmannskontor foreslås som tjenestesteder. Lensmannskontorene i Åmot og Engerdal
legges ned. Samtidig foreslås det at regionen får ansvaret for Våler kommune.
Regionen er allerede en felles vaktregion. Tjenestestedet på Koppang videreføres på bakgrunn
av beredskapshensyn og lokal forankring pga de lange avstandene mellom Elverum, Koppang
og Tynset. Det vil gi en forenklet ledelsesstruktur og mindre administrasjon med færre
tjenestesteder.
Nord-Østerdal
Det foreslås at driftsenhet Nord-Østerdal opprettholdes som tjenesteenhet.
Lensmannskontorene Alvdal, Tolga og Rendalen nedlegges
Regionen har lange avstander til andre enheter og må basere seg på å være mest mulig
selvhjulpne både operativt, innen forebygging og etterforskning. Regionen blir en formell
enhet med kommuner samlet innenfor én og samme rettskrets; Nord-Østerdal tingrett.
Forslaget vil gi en forenklet ledelsesstruktur og mindre administrasjon med færre
tjenestesteder. Organiseringen er i stor grad en videreføring av dagens ordning, og publikum
har i flere år forholdt seg til politiet på Tynset.
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Siri Tomtsveen Bechmann-Pedersen
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ETABLERING AV OPPLAND MUSIKKSENTER

Regionsjefens forslag til vedtak:

1.Regionrådet slutter seg til forslagene til spissing og målsettinger som
framkommer i saksframstillingen.
2.Regionrådet ber om at hver kommune innen 1.mars foretar en politisk
behandling av målsetting og innhold, organisering og forpliktelser ift
finansiering
3.Regionrådet ber om at Oppland fylkeskommune blir koblet på arbeidet med å
etablere Oppland Musikksenter, og at dette sees i sammenheng med
samarbeidet med Hedmark om felles musikksatsing.
4.Regionrådet ber om at regionsjefen finner midler til å opprettholde
aktiviteten i Musikkregionen Gjøvik til kommunene har foretatt sine politiske
avklaringer.
Fakta:
Vedlegg:

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2016-2019
(OBS: ligger som vedlegg på i 30/16)

I regionrådssak 21/16 vedtok Regionrådet følgende;
1

2

Regionrådet ber regionsjefen kalle inn til møte med kultursjefene i kommunene i
regionen for å drøfte mandat og en spisset målsetting. Videre avklares hva som skal
gjøres lokalt og regionalt i regi av Musikksenteret innen den økonomiske rammen
skissert i saksframstillingen.
Regionrådet ber om at regionsjefen tar kontakt med Oppland Fylkeskommune for å
drøfte mulig involvering.
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3 Regionrådet ber om at saken legges fram igjen for regionrådet på møtet
2.desember.
Utgangspunktet for fortsatt musikksatsing
Drøftingen i regionrådet konkluderte med at et flertall av kommunene ga uttrykk
for at de ønsket å videreføre den regionale musikksatsingen, i en litt annen setting
og med en tydeligere profil. Evaluering av prosjektperioden og nåværende
økonomisk fundament tilsier at det er behov for et tydeligere mandat og en
nærmere beskrivelse av retning, tilpasset resultater og kapasitet
Det må være en prioritert oppgave å utarbeide gode måleparametre for arbeidet
med Musikksenteret, samt å ha en omforent strategi for hva Musikksenteret skal
oppnå – målsettinger, og effekter av arbeidet.
En tilleggsdimensjon
Intensjonen med å etablere et Musikksenter for Oppland innebærer at en på sikt
har ambisjoner om å ta på seg ansvar og oppgaver som vil ha betydning for å hele
Oppland og/evt for Innlandet. Tidligere er det påpekt at Gjøvik kan påta seg rollen
som Musikkhovedstad i Innlandet på samme måte som Hamar og Lillehammer er
senter for henholdsvis teater og film. Vi er også kjent med at det nå pågår et
arbeid i regi av Oppland og Hedmark fylkeskommuner hvor målsettingen er å
iverksette et to-årig arbeid med å kartlegge-/tilrettelegge for» et nettverk for
profesjonelle aktører og administrasjoner innen musikk. « Det vises her til at kr
1,5 mill som FT i Oppland tidligere bevilget til Orkester Innlandet bl a kan
benyttes til å engasjere en prosjektleder som kan bidra til å etablere nevnte
nettverk. Kultursjefene Gjøvikregionen vektlegger viktigheten av å synliggjøre
regional vilje til å medvirke til etablering av et profesjonelt ensemble. «Et
Oppland musikksenter kan være interessant i seg selv, men levedyktig inn i
framtida om det kobles på en videre utredning og utvikling av et ensemble». Det
er viktig at Oppland fylkeskommune blir koblet på arbeidet, og at dette sees i
sammenheng med samarbeidet med Hedmark om musikksatsing.
Som kjent er musikk valgt som et av satsingsområdene i OFKs nylig vedtatte
Kulturstrategi for Oppland 2016-2020; «Gjøvikregionen har valgt å framheve sine
sterke og aktive musikkmiljø og enkeltutøvere som markerer seg både nasjonalt
og internasjonalt. For at bestrebelsene på å utvikle et profesjonelt
musikkensemble i innlandet med utgangspunkt i det sterke musikkmiljøet i
Gjøvikregionen skal lykkes, er et bredest mulig finansieringsgrunnlag
avgjørende.»
Fram til realiseringen av en evt framtidig fellessatsing innen klassisk musikk
mellom Oppland og Hedmark, vil det være viktig at kommunene i Gjøvikregionen
fortsatt viser at de vil prioritere å bruke ressurser bidrar til utvikling av musikk- og
musikkmiljøene i regionen.
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Egenvurdering:

Musikkregionen har hatt tre innsatsområder: Musikk som kunst - Musikk som næring
– Musikk og samfunn. Mye innsats har også vært lagt ned på synliggjøring av
musikklivets kvalitet og kvantitet i regionen. Musikkregionen har vært en
fasilitator, lagt til rette for at aktivitet og vært opptatt av å kommunisere direkte
med musikere og med musikklivet i regionen. Denne strategien synes å ha vært
vellykket – i alle fall for de musikerne/musikkmiljøene som har engasjert seg. I
ettertid kan det synes som om eierne (kommunene) har blitt for lite involvert og
informert, hatt for lite påvirkning ift prioritering av tiltak (ikke med i styret) og at
de har opplevd at satsingen har vært for lite synlig i egen kommune. Sist, men ikke
minst kan det påpekes at det gjennom årene har blitt kommentert som en
belastning som har slått negativt ut for prosjektets anseelse at det på
ordfører/rådmannsnivå er besluttet å benytte midler til en regional satsing som
spiser av kulturbudsjettenes begrensede midler. For å sette det på spissen,
prioritert som en regional satsing, men ikke godt nok forankret i den enkelte
kommune.

Kultursjefenes anbefaling – spissing og profesjonalisering
Prosjektet har de siste årene hatt spesiell fokus på musikk som næring. Dette er
en viktig satsing som kultursjefene mener bør vektlegges enda mer i det nye
musikksenteret. «Næringsperspektivet skiller seg ut ved at tjenester med dette
perspektivet for musikere ikke ytes andre steder. Både evaluering av prosjektet
og økonomien tilsier at næringsperspektivet bør vektlegges .» Det var enighet
blant kultursjefene om at ordninger som styrker økonomien og gjør det lettere å
satse, bør videreføres.
«Friscene og turnéstøtte har vært en suksess i et næringsperspektiv, og
ordningene krever lite administrasjonsressurs.» Kultursjefene var enige om at
friscenen på Gjøvik har vært en suksess og hatt stor betydning for musikkutøvere
og som musikkopplevelse for musikere og musikkinteresserte fra hele regionen. I
den nye satsingen er det enighet om at dette tiltaket videreføres og det er
grunnlag for å etablere friscener andre steder – eksempelvis i kombinasjon med
dans. Turnestøtten har muliggjort synliggjøring av regionens musikalske talent
langt i regionen og langt utover regionens grenser, dette tiltaket er det ønskelig å
videreføre, men økonomien begrenser her mulighetene. Kultursjefene var også i
stor grad enige om at musikkrelatert næring som dans bør vurderes som en
tilleggsdimensjon i musikksatsingen. Dette åpner for å se på muligheter for å
differensiere aktivitet og tiltak mer ut fra lokale behov og prioriteringer.
«Musikksenter Oppland realiseres ved at det etableres og driftes som et tiltak der
både næring og kultur vektlegges – altså verken et rent næringstiltak eller et rent
kulturtiltak, men et kultur/næring-tiltak, der de to fagmiljøene drar nytte av
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hverandre og innser verdien av å samarbeide.» Dette utsagnet er et viktig innspill
og en viktig erkjennelse som vil ha betydning for fundamentet og finansieringen av
musikksatsingen. Dersom det er enighet i kommunene om at satsing på musikk har
næringsmessig betydning, vil det være grunnlag for å kunne hevde at utgifter til
musikksatsing er en form for inntekts erhvervelse.
Næringsperspektivet ble i det heletatt gitt stor oppmerksomhet og det ble
understreket betydningen av å legge til rette for og vektlegge profesjonalisering
både ift musikkutøvelse og yrkesutøvelse relatert til musikk og dans. «Amatørene
skal kulturskolene ta seg av.»
Følgende næringsrelatert aktivitet i et framtidig musikksenter bør derfor
vektlegges spesielt og bli lagt inn som bærende element i den nye
musikksatsingen:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Skape bevissthet om hvordan realisere verdier av musikkprodukt
Oppfølging av samarbeid med andre lokale og nasjonale aktører som MØST,
Norske konsertarrangører og Gramart
Bidra til å utvikle produksjonsfelleskap
Aktiv nettverksbygger , også på tvers av bransjer og sjangre
Utvikle produkt og produksjonsformer i skjæringspunktet musikk og dans
Informasjon om stønadsordninger
Henvise til etableringsveiledning
Hjelp til søknadsskriving, koble opp til lokal- regionale næringsrådgiving
Praktiske råd om drift av «musikkbedrift»
Utvikle, oppdatere og gjøre tilgjengelig oversikter over musikkressurser
(spillesteder, øvingssteder, studio, stønadsordninger osv.)
Digitalisering og nye kommunikasjonsformer og muligheten dette gir for
kommersialisering og næringsutvikling med utgangspunkt i
musikkutøvelse/opplevelse

Oppsummering – forslag til mandat og målsetting
Oppland Musikksenter skal:
På sikt har ambisjoner om å ta på seg ansvar og oppgaver som vil ha betydning for
å hele Oppland og/evt for Innlandet – dette krever god involvering/samhandling
med Oppland fylkeskommune.
Gjøvikregionen og Gjøvik skal bli kjent som Musikkarnested for Innlandet.
Kommunene skal gjennom musikksatsingen bidra med ressurser med forventning
om at musikksatsingen i tillegg til kulturell egenverdi skal ha næringsmessig
betydning.
Musikksatsingen skal ha et regionalt- men også markedsrelatert fokus med øye for
å legge til rette for at musikere og musikkmiljø som har ambisjoner, dokumenterer
vilje og talent og bidra til å skape mer profesjonalitet i alle ledd.
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Næringsaspektet skal vektlegges spesielt og det skal etableres et tettere
samarbeid med kommunenes/regionens næringsutviklingsapparat. Konkret skal
følgende prioriteres:
Skape bevissthet om hvordan realisere verdier av musikkprodukt
 Friscene og turnéstøtte har vært en suksess i et næringsperspektiv,
og ordningene videreføres og videreutvikles – større fokus på
profesjonalisering og kommersialisering
o Bidra til å utvikle produksjonsfelleskap
o Aktiv nettverksbygger , også på tvers av bransjer og sjangre - oppfølging av
samarbeid med andre lokale og nasjonale aktører som MØST, Norske
konsertarrangører og Gramart
o Informasjon om stønadsordninger
o Henvise til etableringsveiledning når dette er vurdert som aktuelt
o Hjelp til søknadsskriving, koble opp til lokal- regionale næringsrådgiving
o Praktiske råd om drift av «musikkbedrift»
o Utvikle, oppdatere og gjøre tilgjengelig oversikter over musikkressurser
(spillesteder, øvingssteder, studio, stønadsordninger osv.)
musikkrelatert næring som dans skal innlemmes med tanke på å skape
profesjonelle produksjoner.
o

-

Organisering
Kultursjefene mener at vertskapskommunemodellen er å anbefale. I tillegg mener
de at det blir svært viktig med en lokalisering av tjenesten som må være
hensiktsmessig for målgruppa og gi gode arbeidsforhold. De er videre opptatt av at
alle kommunene bør være med å bidra (ikke bare nyte, men også yte), samt at det
vil være viktig å få med Oppland fylkeskommune.
Det bør i tillegg oppnevnes en styringsgruppe hvor alle kommunene er representert
på ulike nivå og med ulike fagområder (viktig at både kultur og næring er
representert). Kommunene må i større grad ta ansvar for å gi jevnlige innspill tilog bidra til utvikling av musikksatsingen.
Ved siden av den formelle styringsgruppa anbefales det å opprette et fag/bransjeråd som kan bidra med faglige råd og bistå styringsgruppa med
kontinuerlig evaluering av tiltak. Det bør også sikres at profesjonelle musikere
innen ulike genre blir invitert inn og hørt. Vel etablerte næringsdrivende innen
musikk- og dansefeltet vil kunne ha mye å bidra med.» Eierskap til musikksenteret
og delingskultur innen bransjen blir viktig med en så liten stillingsressurs.
Finansiering av musikksatsingen må innarbeides i de kommunale budsjetter og ikke alene
belastes kulturbudsjettene. Det blir i tillegg viktig at spesielle og kostnadskrevende tiltak
kan vurderes i sammenheng med – og gis muligheter for støtte av det regionale
bedriftsrettede utviklingsprogrammet.
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Betydningen av regional Musikksatsing og hvor aktivitetene legges?
Dette var et tema som ble gjenstand for politisk drøfting på regionrådsmøtet
11.11. Regionsjefen skal ikke fremføre sine meninger om dette, men gjengir i
stedet sitater fra kultursjefene;
«Selv om Musikkregionen tilsynelatende har hatt liten konkret betydning for
Nordre Land, er det åpenbart at enkeltpersoner og bedrifter med adresse Nordre
Land har hatt utbytte av Musikkregionens tilstedeværelse. Dette gjelder
enkeltpersoners deltagelse på kurs og ikke minst at det er hele Gjøvikregionen
som samlet sett danner grunnlaget for etablering og drift av bedrifter som
leverer tjenester innen lyd- og lysteknikk.»…. Nordre Land er uansett en del av
Gjøvikregionen, og kommunens innbyggere, musikere og leverandører av tekniske
tjenester og vil uansett forholde seg til alle kommunene i regionen som et samlet
marked på tvers av kommunegrensene.»
«Lokaliseringsdebatter om hvor mye som skjer innenfor ulike kommunegrenser er
et blindspor og har vært ødeleggende for prosjektet. Vi bør samle oss om at vi
skal gi et tilbud for våre felles musikere som jobber på tvers av kommunegrenser.
Bransjen må høres på hvilken lokalisering som er hensiktsmessig for dem.«
«Det er ofte slik med prosjektarbeid at når fruktene endelig kan
høstes og effektene begynner å melde seg så legges prosjektet ned. Oppland
musikksenter vil kunne tilby en spisset tjeneste som kommunene i dag ikke er i
stand til å tilby, og sånn sett utfylle vårt eget næringsarbeid på en god måte.
Regionalt samarbeid er riktig for å gi mer gjennomslagskraft og større effekt enn
om vi jobber hver for oss..»
Kommunal forankring og videreføring av kompetanse.
I og med at musikksatsingen forutsetter kommunal finansiering (jfr sak 21/11)
innenfor en ramme på kr 660.000,- og at det er viktig med eierskap til ordningen,
vil det være nødvendig at hver kommune foretar en politisk behandling, før de evt
gir tilslutning til etableringen. En antar at dette vil ta noe tid og en etablering av
musikksenteret ikke bli etablert før saken er ferdigbehandlet i alle
kommunestyrene. En antar at den politiske behandlingen ikke vil bli avsluttet før i
slutten av februar. Tilsvarende forventes fellesprosjektet mellom Oppland og
Hedmark å være avklart og vedtatt iverksatt innen den tid. Derfor foreslås det at
en om mulig opprettholder musikkregionens kontor fram til 1.mars. Regionsjefen
bes om å finne midler til en slik midlertidig ordning.
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Gjøvik, 27.11.16

Tore Jan Killi
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Emnekode:

Regionrådet for Gjøvikregionen
Møtedato:02.12.2016
Saksbehandler: Tore Jan Killi
Utvalgssaksnr.

Utvalg

Møtedato
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Regionrådet for Gjøvikregionen

02.12.2016

Sak

Vedtak
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MØTEDATOER FOR REGIONRÅDET VÅRHALVÅRET 2017

Regionsjefens forslag til vedtak:
Regionrådet slutter seg til vedlagte forslag til møtedatoer for regionrådet vårhalvåret
2017
Fakta: Forslag til møtedatoer og møtested for regionrådet våren 2017:
27.januar, Østre Toten
17.mars, Vestre Toten
12.mai, Søndre Land

Egenvurdering:
Rådmanns- og ordførermøtene (ORM) er fastsatt til følgende datoer: 13.1, 17.2,10.3,21.4,
5.2. Som avtalt ligger sakslister og protokoller fra møtene på regionens hjemmeside

Gjøvik, 27.11.16

Tore Jan Killi
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Regionrådet for Gjøvikregionen
Møtedato:02.12.2016
Saksbehandler: Tore Jan Killi
Utvalgssaksnr.

Utvalg
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16/29

Regionrådet for Gjøvikregionen

02.12.2016

Sak

Vedtak
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SAK 28 VALG AV NY REGIONRÅDSLEDER OG NESTLEDER

Regionsjefens forslag til vedtak:
Regionrådet velger Leif Waarum som leder og Guri Bråten som nestleder for
regionrådet i 2017

Fakta:
Ordførerkollegiet foreslår å gå bort fra tidligere praksis med årlige rulleringer – en vil se
på hver enkelt ordførers totale arbeidsbelastning og mulighet til å prioritere vervet som
regionrådsleder/nestleder.

Gjøvik, 27.11.16

Tore Jan Killi
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Løpenr..: 35818/16 Arkivsaksnr.: 16/4115

Emnekode:

Regionrådet for Gjøvikregionen
Møtedato:02.12.2016
Saksbehandler: Tore Jan Killi
Utvalgssaksnr.

Utvalg

Møtedato

16/30

Regionrådet for Gjøvikregionen

02.12.2016

Sak

Vedtak

30/16
INFORMASJON OM FRAMDRIFT, FØRINGER OG FORUTSETNINGER SOM
LEGGES
TIL GRUNN I HANDLINGSPLAN FOR 2017

Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Regionrådet tar informasjonen til orientering og slutter seg til at følgende vedlagte
dokument skal legges til grunn ved prioriteringer av satsinger i Handlingsplan for 2017;
Strategisk plan for Gjøvikregionen 2016-2019 og Byregionprogrammet for
Gjøvikregionen.
Fakta:
Vedlegg: Strategisk plan for Gjøvikregionen og Prosjektplan for Byregionprogrammet

Vi har valgt å avvente framlegget til Handlingsplan 2017 til etter politisk behandling av
Fylkesbudsjettet i desember som bl.a. vil fastsette størrelsen på partnerskapsmidlene. I
administrasjonens saksframlegg er det foreslått å skjære ned rammen til regionene med kr
250’ pr region.
I Handlingsplanen for Gjøvikregionen vil en måtte prioritere å videreføre flerårige
vedtatte satsinger og tiltak nedfelt i Byregionprogrammet. Byregionsprogrammet ledes av
en styringsgruppe som skal ha møte og vedta prioriteringer 12.desember – dette vi også gi
føringer for satsinger i handlingsplanen. Oppland og Hedmark har vedtatt å prioritere det
grønne skifte og er godt i gang med en felle strategisk plan for satsing på Bioøkonomi.
Gjøvikregionen ønsker å sette sitt preg på denne satsingen og er godt i gang med å utvikle
en regional Bioøkonomistrategi og slik sett bidra til å forsterke fylkenes fellessatsing. Den
regionale Bioøkonomistrategien implementeres i Byregionprogrammet . (se vedlagte
helhetlig prosjektplan for Byregionprogrammet).

Gjøvik, 27.11.16

Tore Jan Killi

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2016-2019 – vedtatt I regionrådet 17.6.16
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FORORD
Strategisk plan for Gjøvikregionen 2016-19 skal ersattet tidligere plan for 2012-2015.
Etter regionrådet behandling av utkast til rullert plan i februar, er det gjennomført en høring i løpet av
våren 2016.
Med dette planforslaget fremmer regionsjefen forslag til ny Strategisk plan for Gjøvikregionen 2016-2019.
Planen blir en 3.generasjonsplan og tilbakemeldingene tilsier at en bygger videre på tidligere planers
oppsett og presentasjonsform.
Formål med det regionale samarbeidet
Gjøvikregionen skal gjennom samarbeid kommuner i mellom og mellom kommunene, fylkeskommune og
næringsliv medvirke til å øke verdiskaping og utnytte de samlede ressursene bedre. Gjennom samarbeid
skal man gjennomføre satsinger og oppnå mål som vanskelig kan nås uten å samle kreftene i regionen.
Fellesskapet skal bidra til at kommunene og næringslivet skal lykkes bedre med sine mål, oppgaver og
utfordringer.
Strategisk plan og handlingsplaner
Konkretisering av satsingsområder som skal prioriteres og gis særlig oppmerksomhet i kommende 4-års
periode nedfelles og beskrives i et plandokument – Strategisk plan for Gjøvikregionen. De konkrete
tiltakene som skal bidra til målrealisering synliggjøres i årlige Handlingsplaner som vedtas i Regionrådet
på bakgrunn av drøftinger i regionråd og med møter med næringslivsrepresentanter.
Satsingsområdene i den strategiske planen skal gis prioritet mht. ressurstilgang og i forhold til større
utviklingsprosjekt i samarbeid med f eks Oppland Fylkeskommune.
Kommunal samhandling
Kommunene utfordres til å gjøre vurderinger til hvordan de enkeltvis eller sammen med en eller flere
kommuner kan bidra til å realisere prioriterte, regionale målsettinger, og også hvordan de selv kan dra
nytte av å utnytte denne felles regionale satsingen med tanke utvikling av egen kommune.
Gjøvik, juni 2016

Tore Jan Killi
Regionsjef
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SAMMENDRAG - OVERSIKT
Skjematisk oversikt over visjon, mål, satsingsområder i Strategisk plan 2016-2019:

Visjon

Gjøvikregionen – attraktiv, nyskapende og spennende!

Hovedmål

Delmål

Øke antall innbyggere, arbeidsplasser og besøkende

Attraktiv som bosted

Bokvalitet:

Satsings
områder

Tiltak

steds- og
regionsenterutvikling

Samferdsel:
kommunikasjoner og
infrastruktur

Attraktiv for
næringsutvikling

Kompetanse:
kunnskapsutvikling og
innovasjon

Attraktiv for besøk

Arbeidsplasser:

næringsutvikling og
verdiskaping

Regionale utviklingsprosjekt og årlige handlingsplaner
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Kultur:

besøk og
opplevelser
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VISJON
Gjøvikregionen – attraktiv, nyskapende og spennende!
Ambisjon:

Gjøvikregionen skal ta del i veksten i Oslo-/Akershusområdet og bidra
til å løse utfordringene som følge av sentralisering og befolkningsvekst.

I denne sammenheng skal regionen arbeide for å bli:
• attraktiv som bosted
•
•

attraktiv for næringsutvikling
attraktiv for besøk

attraktiv som bosted der en drar nytten av veksten i Oslo/Akershusområdet. Dette vil i første omgang
kreve økt satsing på boligutbygging og sterk innsats for å bedre kommunikasjon for pendlere, bla må
reisetiden mellom regionen og Oslo/Akershus kortes ned til en time.
I følge Telemarksforskning vil etablering av sosiale møteplasser og sentra være avgjørende faktorer for
om bostedet sees som attraktivt. Utviklingen av Gjøvik som regionsenter vil i den sammenheng ha
betydning for attraksjonsverdien i tettstedene i øvrige kommuner (rurbanitet). Relevant arbeidstilbud er
en viktig, men ikke avgjørende grunn til at mange flytter til en gitt region, men at det er andre forhold
som spiller sterkest inn på hvor i regionen man velger å bosette seg. Gode pendlingsmuligheter og et
integrert arbeidsmarked, øker ”frihetsgraden” for hvor i regionen man bosetter seg. En annen faktor som
ser ut til å bli stadig viktigere er å ta vare på – og legge til rette for integrering av innvandrere. Av nye
tilflyttere til Gjøvikregionen utgjør tilflytting fra utlandet ca 20% .
attraktiv for næringsutvikling - bedrifter/etablerere og kompetent arbeidskraft. For å bli sett på som
attraktiv og tilrekke seg nye bedrifter/kompetanse vil det være avgjørende å bli synlig nasjonalt som et
område som legger til rette for næringsvirksomhet. Dette vil kreve ressurser og en markedsføringsinnsats
som kan bli en stor utfordring for den enkelte kommune. Økt samarbeid over kommunegrensene mht
innsalg av muligheter for etablering av ny virksomhet bør forsterkes. Det vil være nødvendig å etablere
en felles strategi for dette arbeidet og arbeidet med regional næringsplan vil danne grunnlaget for hvilke
grep og tiltak som skal nedfelles som satsingsområder innen nærings- og arbeidsplassutvikling. Samtidig
må man bidra sterkere til at eksisterende næringsliv får lett tilgang til veiledning, kompetansenettverk og
bistand med produktutvikling og innovasjon.
Byregionutviklingsprogrammet – med en 3-årig målrettet satsing på mat-industri- og ikt vil være førende
for hvordan man skal organisere, samhandle og prioritere ressursene innen dette området. Regional
samhandling om et bedriftsrettet næringsutviklingsprogram vil ha spesiell fokus på utvikling av bedrifter
innen SMB-segmentet. Etablering av NTNU på Gjøvik vil gi store muligheter til økt satsing på forskningsog utviklingsarbeid basert på regionale fortrinn/kompetanse.
attraktiv for besøk (besøksattraktivitet, måles etter antall arbeidsplasser i bransjer som krever at
kundene er til stede) har sammenheng med tilbud og opplevelser/aktiviteter som er tilgjengelige for egne
innbyggere. Aktiviteter, kultur og underholdning er av de næringene som har hatt desidert størst vekst i
siste 10-årsperiode. For å utnytte vekstpotensialet her, trenger man økt samarbeid i- og utover regionen
om markedsføring og tilgjengeliggjøring av tilbudene (opplevelsespakker), samt en strategi for hvordan
man kan få de besøkende til å komme igjen og oppholde seg lengre i regionen. Hytteeiere er en viktig
målgruppe.
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HOVEDMÅL
Følgende hovedmål legges til grunn for satsingene som Gjøvikregionen ønsker å gjennomføre:
1. Øke antall innbyggere
2. Øke antall arbeidsplasser
3. Øke antall besøkende

SATSINGSOMRÅDER
Følgende satsingsområder legges til grunn for den regionale aktiviteten i 2015-19:
1. Bokvalitet: steds- og regionsenterutvikling
2. Samferdsel: kommunikasjoner og infrastruktur
3. Kompetanse: kunnskapsutvikling og innovasjon
4. Arbeidsplasser: næringsutvikling og verdiskaping
5. Kultur: besøk og opplevelser
Befolkningsutvikling er den viktigste indikatoren for regional utvikling, da den oppsummerer totaliteten i
regionen på kort og lang sikt. Vekst i arbeidsplasser en den viktigste enkeltfaktoren for å sikre tilflytting til et
sted, men viktigheten har avtatt som følge av folks flyttebevegelser (pendling m.m.). Vekst i folketallet er viktig
for å skape nyetableringer og flere arbeidsplasser. Folk skaper vekst, og vekst skaper etableringer.
Gjøvikregionen har en svak befolkningsutvikling, men hovedutfordringen ligger i den manglende
arbeidsplassutviklingen.
Det er en positiv sammenheng mellom utdanningsnivå i næringslivet og innovasjon og vekst. Det er også en
viktig lokaliseringsbetingelse for næringslivet, ettersom bedrifter på flyttefot etterspør kompetent arbeidskraft.
De angitte foreslåtte satsingsområdene vil i noen grad overlappe og utfylle hverandre, men vil kunne ha ulike
angrepsvinkler. Satsingsområdene skal hver for seg og sammen bidra til å realisere ambisjon og målsettinger
for ønsket utvikling av Gjøvikregionen.
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Gjøvikregionen – attraktiv, nyskapende og spennende!
SATSINGSOMRÅDE 1:

BOKVALITET : STEDS - OG REGIONSENTERUTVIKLING
MÅL
Gjøvikregionen skal ha bokvaliteter som gir bolyst og økt tilflytting.
UTFORDRING/MULIGHETSROM
Gjøvikregionen er i dag et felles bo- og arbeidsmarked. Framover, med de samferdselsinvesteringer som
gjøres i Innlandet, vil regionen bli del av bo- og arbeidsmarked i Mjøsområdet, og i med korte avstander til
Hadeland og Valdres.
Det vil framover skje en betydelig befolkningsvekst i og rundt Oslo og Akershus. Det er et økende press på
arealer og infrastruktur. Myndighetene arbeider med utvikling av nye byer og tettsteder for å spre veksten,
tilrettelegge for flere arbeidsplasser - og knytte utviklingen opp i bærekraftige samferdselsinvesteringer.
Gjøvikregionen har arealer og kvaliteter som gjør at deler av den veksten som kommer rundt Mjøsa og Oslo
bør kunne trekkes hit. Gjennom felles målrettet innsats kan situasjonen utnyttes til å øke innbyggertallet og
skape ny befolkningsveksten i hele regionen. Den har mulighet til å være et område som stopper utflytting fra
Oppland og framstå som attraktivt et område for tilflytting og etablering, for både mennesker og bedrifter.
Gjennom utredninger og analyser i bl.a. Byregionprogrammet og gjennom Regional plan for attraktive byer
og tettsteder i Oppland, er det dokumentert at bevisst satsing på by- og stedsutvikling er avgjørende for at
kommuner/regioner skal framstå attraktive - slik at det skapes bolyst og tilflytting. Det er det totale
botilbudet som skapet tiltrekningskraft for regionen.
Utvikling av Gjøvik som regionsenter vil være en viktig del av en slik satsing. Et sterkt regionsenter, med
regionale funksjoner og tilbud, arbeidsplasser, byliv og gode kommunikasjonsforbindelser, vil være en motor
for vekst og utvikling i hele Gjøvikregionen. At Gjøvik er blitt en universitetsby åpner for nye muligheter.
Utvikling av tettstedene, Dokka, Hov, Lena og Raufoss, med urbane trekk og et variert boligtilbud - med de
kvaliteter som etterspørres, vil være satsinger som blir viktige for at kommunene i Gjøvikregionen skal få økt
tilflytting og befolkningsvekst. Nærhet mellom by/tettsteder og kulturlandskapet rundt, med naturopplevelse
og friluftsliv, gir særpreg og skapet tiltrekningskraft.
Å skape regional bolyst krever samhandling, prioriteringer og tilrettelegging og/eller utbygging av arealer,
bokvaliteter, tjenestetilbud, sosiale møteplasser og arenaer for ulike type aktiviteter. Videre at muligheter,
bokvaliteter og tilbud blir gjort kjent utenfor Gjøvikregionen.

STRATEGIER
Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:
1.

Sette Gjøvikregionen på kartet - gjennom samarbeid om profilering, omdømmebygging og markedsføring av
den identitet og de tilbud, kvaliteter og muligheter som både befolkning og næringsliv finner i regionen.

2.

Styrke regionsenteret og de omkringliggende tettsteder – med koordinert samarbeid om investering i urbane
kvaliteter, fortetting, utbygging av botilbud som tiltrekker potensielle tilflyttere, samt regulering/utbygging av
tilknyttede arealer/lokaler for næringslivsetableringer. Samordnet areal- og transportplanlegging vektlegges.

3.

Vektlegge bokvalitet ved by- og stedsutvikling – med forpliktende oppfølging av felles regionale holdninger og
prioriteringer gjennom de kommunale plan- og reguleringsprosesser. Folkehelse, nærmiljø og klimahensyn er
faktorer som vektlegges særskilt ved utvikling bokvalitetene i regionen.

4.

Legge til rette for NTNU i Gjøvik – med samarbeid om utbygging og etablering av botilbud for både studenter
og ansatte, etablering av gode kollektivforbindelser mellom Campus Gjøvik og regionens tettsteder, samt
tiltak/tilbud som bidrar til at studenter trives, deltar i samfunnslivet og ønsker å etablere seg i regionen.
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Gjøvikregionen – attraktiv, nyskapende og spennende!
SATSINGSOMRÅDE 2:

SAMFERDSEL : KOMMUNIKASJONER OG INFRASTRUKTUR
MÅL
Gjøvikregionen skal ha gode forbindelser internt
og til/fra Mjøsbyene og Oslo-Akershusområdet.
UTFORDRING/MULIGHETSROM
Det er ønskelig å posisjonere Gjøvikregionen bedre i den generelle innenlands flyttestrømmen rundt Oslo og
Akershus. Ulike forskningsrapporter dokumenterer infrastrukturens betydning for regional utvikling og
befolkningsutvikling.
Regionrådet har hatt stort fokus på viktigheten av opprustning av Gjøvikbanen og sammenkobling av Gjøvik- og
Dovrebanen. Gjøvikbanen med endestasjon på Gjøvik vil aldri kunne bli nasjonalt interessant og vil derfor ikke få
tilstrekkelig tilgang til midler til å bli konkurransedyktig på tid, avganger og komfort-timesavganger og nye tog må på
plass innen 2018. På lengre sikt vil en sammenkobling av banene gjøre at Gjøvikbanen blir en viktig del av det
nasjonale jernbanenettet og muliggjøre kvarters-avganger til Oslo og kortere reisetid. Samtidig vil dette åpne for et
større bo- og arbeidsområde for hele innlandsområdet. Gjøvikbanen
Rv 4 må bygges ut til 4-felts veg på strekningen Gjøvik-Mjøsbrua. RV 4 vil være stamveien gjennom regionen og fra
regionen og Osloområdet. Utbygging av 4-feltsvei mellom Biri og Oslo må være et viktig, langsiktig mål.
Fylkesveiene 33 og 34 har stor regional og nasjonal betydning, og den påbegynte utbyggingen må fortsette til det er
foretatt en helhetlig opprustning av vegstrekningene som muliggjør raskere adkomst til Oslo – og Akershusområdet.
For Gjøvikregionen vil helhetlig utbygging av strekningen Gjøvik-Minnesund være av avgjørende betydning. Det er
viktig at rammene til rassikringsmidler opprettholdes og styrkes på Akershussiden – fir å sikre finansiering av
utbygging av hele fv 33.
Regionen har en sentral plassering med tanke på forbindelser vestover, et fortrinn som må vektlegges.
Fylkesveinettet mellom tettstedene i regionen og regionsenteret må utbedres og forsterkes.

STRATEGIER
Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:
1.

Politisk og strategisk påvirkningsarbeid i Stor-Oslo Nord for å synliggjøre Gjøvikbanens nasjonale betydning, både i
forholdt sammenknytning med Dovrebanen og grenbane som del av «Østlandsstjerna».

2.

Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for raskere utbygging av hovedveinettet internt i regionen og fra regionen til
Oslo- og Akershusområdet, samt vegforbindelser vesterover.

3.

Arbeide for å bedre pendlemulighetene mellom kommunene i regionen og mellom regionen og andre regioner.

4.

Påvirkningsarbeid for å sikre at regionen får større resurser til vedlikehold og utvikling av infrastruktur, med støtte til
opprettelse av et eget program for fornyelse av fylkesveger.

5.

Påvirkningsarbeid for styrking og tilgjengeliggjøring av kollektivtilbudet for alle befolkningsgrupper, og at
kollektivtransporten i og mellom kommunesentrene bygges ut til en standard som gjør at tilbudet framstår som et
attraktivt reisealternativ.

6.

Vektlegge samordnet areal- og transportplanlegging, med bl.a. satsing på sykkel og tilrettelegging av sykkelvegnett i by
og tettsteder – og mellom kommunene.

7.

Arbeide for å bedre bredbåndstilbudet mht hastighet og tilgjengelighet
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Gjøvikregionen – attraktiv, nyskapende og spennende!
SATSINGSOMRÅDE 3:

KOMPETANSE : KUNNSKAPSUTVIKLING OG INNOVASJON
MÅL
Gjøvikregionen skal ha utdanningstilbud for etterspurt kompetanse og innovasjonskraft.
UTFORDRING/MULIGHETSROM
Kampen om arbeidskraften blir viktigere og viktigere. Kompetanse er vår viktigste verdi og nøkkelen til vekst.
Kompetanse er også en viktig lokaliseringsbetingelse, ettersom bedrifter på flyttefot etterspør kompetent
arbeidskraft. Å bygge opp kompetanse som møter framtidige næringsutfordringer er viktig, herunder en bred
tilnærming til entreprenørskapskunnskap og en innretning mot innlandets nye næringsmuligheter.
Kunnskapsutvikling og innovasjon vil være nøkkelfaktorer for framtidig utvikling. For bedrifter som står i en
internasjonal konkurranse vil evne til nyutvikling og rask omstilling være helt avgjørende.
Styrket fagkompetanse er viktig innenfor både industri bionæringer og offentlige tjenester.
Utvikling av samspillet mellom næringslivet og NTNU-miljøet , Fagskolen og videregående skoler blir en viktig
oppgave som må gis høy prioritet og som må involvere flere parter. Det er viktig for regionen å jobbe med
hvordan vi kan hente potensialet med tanke på vekst i sysselsettingen og nyetableringer.

STRATEGIER
Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:
1.

Økt innovasjon og nyskapning gjennom økt satsing på anvendt forskning og ved å koble næringsliv og FoUmiljøer.

2.

Medvirke til at NTNU Gjøvik får en nasjonal status innenfor teknologi- /sikkerhet, helsefag og BiOøkonomi.

3.

Støtte oppunder og markedsføre regionens sterke kompetansemiljøer, styrke fagutdanning på områder
som er etterspurte og sentrale for regionens næringsliv, gjennom tilbudet på regionens videregående
skoler, Fagskolen Innlandet og opplegg for lærlinger og praksis.

4.

Kartlegge fremtidig kompetansebehov i næringslivet og tilrettelegge for utdanninger innenfor disse
områdene (på alle nivåer). Stimulere til økt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner.

5.

I samarbeid med næringslivet utarbeide strategier for rekruttering av arbeidskraft, og legge til rette for
rekruttering fra utlandet.

6.

Benytte fullt ut den kompetansen som finnes i regionen (med særlig fokus på arbeidsinnvandring), og
heve det generelle kompetansenivået. Tilrettelegge for videreutdanning og studietilbud for voksne.

7.

Stimulere til mer forpliktende avtaler om utvikling av entreprenørskap i skolene, samt fortsatt medvirke til
at Vitensenteret får en bærekraftig utvikling.

8.

Etablere samarbeidsformer mellom NTNU og aktuelle skoler for utvikling av styrket kompetansemiljø
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Gjøvikregionen – attraktiv, nyskapende og spennende!
SATSINGSOMRÅDE 4

ARBEIDSPLASSER : NÆRINGSUTVIKLING OG VERDISKAPING
MÅL
Gjøvikregionen skal ha et næringsliv som skaper arbeidsplasser og samfunnsverdier.
UTFORDRING/MULIGHETSROM
Gjøvikregionen har gode forutsetningen for å bli en ledende kraft i utviklingen av ny næringsvirksomhet i Norge
innenfor rammen av et «grønt» skifte.
Industrimiljøets rolle som motor for regionen og for hele Innlandet understrekes. Gjøvikregionen har en sterk
basisnæring med betydelige utviklingsmuligheter. Videreutvikling, gjennom ny kompetanse, markedsorientering og produktutvikling må legge grunnlaget for markert arbeidsplassvekst innen denne sektoren.
Det er viktig å arbeidemålrettet for å oppfylle ambisjonene i Byregionprogrammet om økt arbeidsplassvekst
innen basisnæringene (spes. industri og landbruk) og innen IKT-teknologien.
Teknologiske tjenester er en næring som vokser raskt i Norge. Råstoffet er kompetanse. Dette bidrar til å gi
store og attraktive steder med en positiv befolkningsutvikling et fortinn. Generelt har områder med vekst i
folketallet har en høyere etableringsfrekvens innenfor alle næringer enn de med nedgang.
Kompetansen er nøkkelen til vekst og er en driver for innovasjon. Ved å ta i bruk ny teknologi og kompetanse
kan vi omgjøre fremtidens utfordringer til muligheter og skape nye vekstnæringer i regionen.
Regionen har et stort potensiale for videreutvikling innen besøksnæringene – særlig innen opplevelsesnæringer. Markedet er nært og stort, og dette må utnyttes gjennom å skape nye lokalbaserte etableringer.
NTNU i Gjøvik er en sentral ressurs og samarbeidsaktør i regionens arbeid med næringsutvikling.

STRATEGIER
Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:
1.

Medvirke til og delta på samhandlingsarenaer for overføring av kompetanse og deling av kunnskap,
med bl.a. utvikling av nettverkssamarbeid mellom FoU-miljøer og næringslivet, særlig innenfor
områdene teknologi, industri, landbruk, transport/teknologi, handels og tjenesteyting og reiseliv.

2.

Videreutvikle miljøer for entreprenørskap med et lett tilgjengelig støtte- og veiledningsapparat.
Stimulere til knoppskyting i eksisterende næringsliv, gjennom bl.a. næringshagene på Kapp og Dokka.

3.

Etablere en felles strategi som skal synliggjøre regionen som attraktiv for etablering av virksomhet.

4.

Søke deltagelse i nasjonale og internasjonale utviklingsprogram for å utvikle ny- og eksisterende
virksomhet. Jfr oppslutning og felles satsing i Byregionprogrammet.

5.

Tilrettelegge for økt grad av bearbeiding og videreforedling av lokale landsbruksvarer, og støtte
oppunder merkevarebygging og distribusjon av produktene.

6.

Styrke arbeidet med akkvisisjon/tilflytting av bedrifter, særlig inn mot Oslo-området, og både mot
privat og statlig sektor.

7.

Utvikle leverandørkunnskap hos bedrifter for å ta posisjoner inn mot Gardermoen-miljøet.

8.

Utvikle en satsing innenfor området bioøkonomi.
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SATSINGSOMRÅDE 5:

KULTUR : BESØK OG OPPLEVELSER
MÅL
Gjøvikregionen skal ha kulturtilbud som skaper trivsel og spennende opplevelser.
UTFORDRING/MULIGHETSROM
Gjøvikregionen har et rikt kultur- og opplevelsestilbud. Både innen musikk, underholdning, idrett og generelt
kulturliv har regionen et godt og bredt tilbud, med stort utviklingspotensial. Dette vil kunne gi en styrket
reiselivsnæring og en ny utvikling av opplevelsesnæringer basert på eksiterende tilbud og kvaliteter. Den
kunnskapen som er knyttet til lokale spydspisser må knyttes sammen og videreutvikles til en helhet.
Det er viktig å bygge på Mjøsa og Randsfjorden, med nærheten til innsjøene, i regionens merkevarebygging og
reiselivssatsing. Fjellet i regionen gir også utviklingsmuligheter – for friluftsliv fra fjord til fjell. Hytteeiere er viktig
besøksmålgruppe for regionen.
Målsettingen er at flere både kan leve av-, utvikle og oppleve kulturtilbud i regionen. Alle kultur- og
idrettsarrangementene i regionen bør kunne videreutvikles og i så måte være en ressurs å bygge videre på for
reiselivsnæringen i regionen.
Besøksnæringene har mangfoldige muligheter i et marked som er økende, både nasjonalt og internasjonalt.
Dette gjelder både innenfor opplevelsessektoren, mat og matkultur, hytteturisme, kultur- og kunnskapsbaserte
tilbud - med kvalitet, profesjonalitet og kompetanse som bærende elementer. De etablerte arrangementer og
institusjoner som i dag finnes i regionen må settes inn i en helhet og videreutvikles, og være sydspisser for besøk
og opplevelser.

STRATEGIER
Følgende strategier legges til grunn for oppfølging av satsingsområdet i perioden:
1.

Økt satsing på opplevelser som motor for steds- og reiselivsutvikling, og som grunnlag for
omdømmebygging og identitet. En viktig strategi i denne forbindelse er å tilby opplevelsespakker.

2.

Satsing på besøks- og opplevelsestilbud som bygger på etablerte tilbud og videreutvikles gjennom nye,
herunder å følge opp mål og aktiviteter som ligger i satsingen Musikkregion Gjøvik. Intensivere arbeidet
med å realisere et symfoniorkester i Innlandet med sete i Gjøvik. Dette krever samhandling mellom
offentlig tilrettelegging og de næringsaktørene som skal bidra til besøk og vekst.

3.

Regionens spydspisser innen kultur og reiseliv må markedsføres aktivt og bygge vår profil

4.

Stimulere til økt samarbeid og koordinering mellom de forskjellige aktørene i reiselivsnæringen,
inkludert handel og tjenesteyting, for å hente ut størst mulig ringvirkninger per besøkende.

5.

Gjøvikregionen må utvikle en reiselivsstrategi som innrettes mot et samarbeid rundt Mjøsa og i
fjellområdene, der både etablerte og nye tilbud settes inn i en helhet.

6.

Gode innovasjonssystem, klyngedannelser, forretningsutvikling, strategisk klyngesamarbeid,
kommersialisering og utvikling av nettverk.

7.

Utvikle partnerskapsmodeller for attraksjons-, konsept- og produktutvikling.

8.

Økt satsing på kultur i et folkehelseperspektiv for å øke trivsel og forebygge sykdom og
livsstilsutfordringer.

9.

Bidra til utvikling av- og markedsføring av lokal mat- og matkultur.
9
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Gjøvikregionens muligheter
Bakgrunn og formål for prosjektet
Det overordnede og langsiktige målet for Byregionprogrammet (ByR) i Gjøvikregionen er å bli en mer
attraktiv og utviklingsorientert region med en sterkere vekst enn det den har i dag. I fase I av
programmet er det innhentet kunnskap om Gjøviks funksjon for omlandet og omlandets funksjon for
Gjøvik. I fase II av programmet skal Gjøvikregionen gjennomføre tiltak som skal styrke samspillet
mellom regionsenteret og omlandet og styrke vekstkraften for hele regionen. Regionsenteret antas å
måtte ta en tydeligere rolle som motor i regionen. Byregionprogrammet vil være en bærende pilar i
dette arbeidet.
Kunnskapsgrunnlaget viser tydelig at Gjøvikregionen er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Det er
en markant pendlingsstrøm fra omlandskommunene inn mot Gjøvik, og samtidig er det en moderat
netto utpendling fra Gjøvikregionen sett under ett. Kommunene i regionen har klart høyere pendling
til Gjøvik enn til noen andre regionsentre. Gjøvik og Vestre Toten (Raufoss) danner sammen sentrum
for arbeidsmarkedsregionen (Østlandsforskning 2012).
Samfunnsanalysen fra Telemarksforskning (2014) er helt klar på at flaskehalsen for vekst i
Gjøvikregionen er den meget svake arbeidsplassutviklingen i privat sektor, og mer spesifisert
innenfor basisnæringene. Basisnæringer er de delene av næringslivet som genererer inntekter
utenfra. Forenklet kan man si at basisnæringene er de næringene som skaper veksten i regionen
(besøksnæringene og de lokale næringene vokser i takt med befolkningen, mens de regionale
næringene påvirkes og vokser i takt med basisnæringene). Det er i disse næringene verdiskapningen
per innbygger er størst.
Det at Gjøvikregionen er et felles arbeidsmarked vil si at det stadig mindre viktig hvor i regionen nye
arbeidsplasser blir lokalisert, så lenge det etableres flere arbeidsplasser i regionen. Det må derfor
jobbes aktivt for å tilrettelegge for vekst – uavhengig av hvor i regionen veksten kommer.
Målet om regional arbeidsplassvekst er viktig for alle kommunene i regionen fordi:
• Gjøvikregionen er et felles arbeidsmarked som blir stadig tettere integrert
• Økning i antallet arbeidsplasser øker muligheten for å rekruttere nye innbyggere og ny
kompetanse til regionen
• Lokale arbeidsplasser gir folk mulighet til å jobbe lokalt og være aktive samfunnsborgere
utenom arbeidstid (liten pendleravstand)
Det er vanskelig (nesten umulig) å endre særlig mye på et steds næringsstruktur gjennom regional
utvikling. En strategi for å endre næringsstrukturen vil i beste fall ta flere tiår. Og det er omtrent
umulig å vite hvilken næringsstruktur som vil være gunstig så langt frem i tid. Kunnskapsgrunnlaget
peker på at en god utviklingsstrategi er å ta utgangspunkt i eksisterende næringsliv for å sikre videre
vekst i etablerte virksomheter, skape bærekraftige spin-off selskaper fra de sektorer med potensial,
og attrahere nyetableringer som kompletterer og styrker eksisterende bransjestruktur.
For at Gjøvikregionen skal nå målet om å ha en sterkere vekst enn det regionen har i dag, er det
nødvendig å få en bedre utvikling i basisnæringene. Basisnæringene i Gjøvikregionen består for en
stor del av internasjonale og innovative bedrifter, som bør ha et stort potensiale for vekst.
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Bostedsattraktiviteten i Gjøvikregionen er i utgangspunktet over middels, og det er et godt
utgangspunkt for at basisnæringene skal kunne ekspandere.
Søkerkommunene i Gjøvikregionen har gitt sin tilslutning til en slik strategi, og har for fase II i
Byregionprogrammet valgt tema ARBEIDSPLASSUTVIKLING med IKT, INDUSTRI og MAT som
prioriterte innsatsområder. I tillegg ønsker kommunene å åpne for et mulig fjerde innsatsområde
«Annet», som kan fange opp muligheter og utvikling av kompetansearbeidsplasser innenfor andre
bransjer.
Byregionprosjektet skal ikke skape arbeidsplasser. Det er det enkeltindivider og bedrifter som skal.
Byregionprosjektet skal imidlertid bidra til næringsvekst gjennom:
-

Forbedret samhandling på tvers av kommuner, aktører i virkemiddelapparatet og
næringslivet
Utvikling av en tydelig, langsiktig og forutsigbar regional næringspolitikk
Konkrete tilretteleggingstiltak ift logistikk, samferdsel, kompetanse, kommunikasjon mv

Ønskede og forventede resultater fra ByR-programmet i Gjøvikregionen er en kombinasjon av
teoretiske
mål
og
kvantifiserbare
resultater
på
kort
og
lang
sikt:
•

Gjennomført og dokumentert ståstedsanalyse og foresight-prosess.

•

Felles og omforent næringsutviklingsstrategi som også beskriver sammenhengen, samt
potensielle synergier og vekstmuligheter, mellom innsatsområder og basisnæringer.

•

Realisering av minst 1 case pr innsatsområde i Forny eller lignende virkemidler for å
kommersialisere og nyttiggjøre forskningsresultater.

•

Det etableres minimum fem nye virksomheter i regionen basert på strategisk
kommunikasjon av Gjøvikregionen som et attraktivt sted å drive næringsutvikling.

•

Beskrivelse av teoretisk modell for hvordan regionen kan sikre økt endringshastighet i
eksisterende virksomheter.

•

Sikre finansiering i størrelsesorden 8-12 MNOK/år for samlet endringsprogram i regionen.

•

Gjennomføre minst 2 fellestiltak mellom innsatsområdene som sikrer nyskapning og
verdiskapning på tvers av bransje og kunnskapsområder.

-

Sikre og etablere 500 arbeidsplasser ut fra eksisterende næringsliv innen 5 år. «Gjennom

prioritering av de utvalgte satsingsområdene skal man få til en mer kraftfull satsing
på arbeidsplassutvikling i Gjøvikregionen. Det skal utvikles nye samarbeidsmåter og
samarbeidsarenaer, som gir en mer effektiv bruk av ressurser. Metodikken i ByR skal
også i ettertid være mønsterdannende for å bidra til konkrete prosjekter som skaper
arbeidsplasser. (Presisert i styringsgruppemøte 6.6.16)»

Gjennom prioritering av de utvalgte satsingsområdene skal man få til en mer kraftfull satsing

på arbeidsplassutvikling i Gjøvikregionen. Det skal utvikles nye samarbeidsmåter, som gir en
mer effektiv bruk av ressurser. Metodikken i ByR skal bidra til konkrete prosjekter som
skaper arbeidsplasser. (Presisert i styringsgruppemøte 6.6.16)
4

Kommunene må bygge nære og sterke relasjoner til andre aktører dersom de ønsker økonomisk
vekst i sin region. Oxford Research (2014) mener at en kommune alene sjelden har nok ressurser
eller kompetanse til å drive for eksempel et godt klyngeprosjekt, og at samarbeid kan tilføre
profesjonalitet, kommersiell innsikt og ny kunnskap. Kommunene må imidlertid være villig til å gi
partnerne plass og innflytelse.

Prosjektet er tenkt organisert i henhold til figuren nedenfor. Vertikalt i modellen er innsatsområdene
definert som bransjemessig utviklingsfokus hvor kjernekompetanse tilhørende hvert av de tre
områdene skal bidra med sin fag- og utviklingskunnskap. Prosesser og aktiviteter skal foregå langs de
horisontale pilene for å sikre tverrfaglighet og oppnåelse av potensielle synergier mellom
innsatsområder. Det betyr at hovedaktivitetene er beskrevet uavhengig av bransje og innsatsområde,
men det vil forekomme at delaktiviteter rettes mer mot enkeltstående innsatsområder eller
samarbeid mellom to områder.

5

6

Prosjektets forankring
I arbeidet med søknaden for fase II har prosjektleder jevnlig orientert ordfører-/rådsmannsmøte.
Valg av tema er lagt frem i formannskap i alle deltagende kommuner. Prinsipper og innsatsområder
er lagt frem for Regionrådet for Gjøvikregionen. Den endelige søknaden er lagt frem for formannskap
med vedtak om deltagelse i fase II i samtlige deltagende kommuner. I tillegg har kommunestyret i
Gjøvik kommune behandlet søknaden. Følgende vedtak viser lokal og regional forankring:
1. Regionrådet for Gjøvikregionen 20.03.2015, utvalg-saknr 8/15, arkivsaknr 15/948.
2. Gjøvik: Vedtak formannskapet 22.04.15, sak 53/15. Utskrift av vedtak i kommunestyret
30.04.2015 ettersendes.
3. Østre Toten: Vedtak formannskapet 15.04.15, sak 24/14.
4. Vestre Toten: Vedtak kommunestyret 23.04.15, arkiv 006, arkivsaksnr.: 14/730
5. Søndre Land: Utskrift av vedtak i kommunestyret 18.05.15 ettersendes.
6. Nordre Land: Vedtak formannskapet 15.04.15, sak 39/15.
Sintef Raufoss Manufacturing/NCE Raufoss, Campus Gjøvik Science Network og Bioforsk Apelsvoll har
bidratt sammen med Regionrådet for Gjøvikregionen, kommunene og Gjøvikregionen Næringsråd i
utarbeidelsen med søknaden for fase II. Kunnskapsmiljøene har dermed eierskap til innholdet i
søknaden.
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Delprosjekter med resultatmål og frister
Samlet målsetting: Sikre og etablere 500 arbeidsplasser ut fra eksisterende næringsliv innen 5 år.

I matrisene nedenfor gis en kort beskrivelse av hvert delprosjekt, med delprosjektmål, begrunnelse
for delprosjektet, resultatmål med frister og involverte i delprosjektet:
Aktivitet 1.1: Utvikle og beslutte en felles og langsiktig næringsutviklingsstrategi for regionen
Resultatmål
1.1.1. Gjennomført og dokumentert ståstedsanalyse og foresight-prosess.
aktivitet
1.1.2. Felles og omforent næringsutviklingsstrategi som beskriver
sammenhengen, samt potensielle synergier og vekstmuligheter, mellom
innsatsområder og basisnæringer.
Effektmål
Skape et sømløst innovasjonsøkosystem
aktivitet
Budsjettramme 656 000,- (rest kr 85.004,-)
Begrunnelse
En felles og langsiktig næringsstrategi skal styrke samhandlingen mellom
for aktivitet
strategiske aktører som kommunene, NCE Raufoss, NTNU Gjøvik, NIBIO, GRU osv. i
forhold til mål, strategier og tiltak.
Ståstedsanalysen (attraktivitetsanalysen) har til hensikt å kartlegge kommunene
og regionens evne til å yte service og tjenester ovenfor næringslivet, samt
prioritere de viktigste og mest hensiktsmessige forbedringspunktene. Foresightprosessen skal brukes til å tenke strategisk rundt kreftene som driver
næringsutvikling på lang sikt, og hjelpe beslutningstakere og tilretteleggere til å ta
bedre og mer sammenfallende beslutninger.
Milepæler med
frister

Status for
aktiviteten
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a) Attraktivitetsanalyse gjennomført.
b) Samling 1 («Stoppe vanetenking og finne nye tankebaner»)
gjennomført.
c) Samling 2 («Forstå framtiden før den rammer») gjennomført.
d) Samling 3 (Utvikle prototyper som i denne sammenheng er
små reelle initiativer som skal fungere som en slags «testlab»
hvor det er lov å prøve og feile) gjennomført.
e) Plan for forankring ute i kommunene klar.
f) Sluttrapport Telemarksforskning levert.
g) Sluttrapport og forslag til framtidshandlinger legges fram i
utvidet regionråd.
h) 1. utkast til strategidokument utarbeidet.
i) 1.utkast til strategidokument presentert for regionrådet.
j) Strategidokument forankret og implementert i den enkelte
kommunes planer.
Tar lenger tid enn opprinnelig. Organiseringa av Gjøvikregionen
Utvikling er i rute og det er etablert et nettverk av kommunenes
næringsansvarlige , næringshageledere ledet av GU som har som
målsetting å etablere felles metodikk og samhandling om 1.linjen.
GU har også tatt initiativ til etablering av regionalt informasjons- og
kommunikasjonsapparat, imidlertid har ikke alle kommunene innsett
viktigheten av dette (sam-)arbeidet. Bedriftsrettet
næringsutviklingsprogram er under utprøving.
I den felles regionale næringsstrategien er nettverkene tiltenkt en
sentral rolle får en sentral rolle, de relevante nettverk vi har- eller

27.01.16
04.02.16
09.10.02.16
22.02.16
01.03.16
15.04.16
22.04.16
10.06.16
17.06.16
01.1.17

I gang
I gang

etablerer; Mat, IKT, industri og BiO/skog. Jfr viktigheten av disse i
rapport fra TM-forsk : Stedlige kompetente, tillitsfulle,
komplementerende nettverk  koblingen av disse må være
sentrale i et mer samordnet innovasjonsøkosystem som skal
medvirke til:
• Bedre kunnskapsdeling, formalisert og styrket mellom
nettverkene og mellom nettverkene og FoU- næringslivet
Det anbefales her å etablere en felles Utviklingsarena og en
Spredningsarena – etter modell av en Kunnskapspark der
næringshagene legger inn sine ressurser, gjerne sammen med
eksisterende Inkubatorer – dvs i dag har vi ikke en aktør eller et
system/felles arena som tilfredsstiller kravene til en utviklingsarena
som kan koordinere og bidra til å utvikle potensialet mellom
nettverksaktørene og innsatsområdene

15.9.16

Vedtak i styringsgruppa 6.6.16
1.Styringsgruppen ga i møtet aksept for måten Gjøvikregionen
Utvikling har organisert arbeidet sitt med å invitere kommunene og
næringshagene med på en prosess som skal medvirke til etablering
av en regional helhetlig metodikk og samhandling om førstelinje og
tilrettelegging for næringsutvikling med spesiell fokus på SMB og
gründerskap.
2.For å skaffe fram et samordnet innovasjonsøkosystem ga
styringsgruppen aksept for intensjonen om å ;
Koble stedlige kompetente, tillitsfulle, komplementerende nettverk
og etablere en utviklings- og spredningsarena etter modell av en
kunnskapspark. Dette mtp:
•

1.11.16

31.12.16

Bedre kunnskapsdeling, formalisert og styrket samhandling
mellom nettverkene og mellom nettverkene og FoUnæringslivet

3. I arbeidet videre bes det om å sette ord på det man har, styrke
det som mangler- og vurdere om det er behov for å etablere noe
nytt.
Arbeidet med samordnet innovasjonsøkosystem ble fulgt opp i FoU
møte den 23.06.16. (jfr pkt 2.1)
. Jfr pkt 1 Prosess og regionale møter mellom næringsrådgiverne i
kommunene og i næringshagene er igangsatt. Erfaringsmulighetsoppnåelsesrapportering foretas før årsslutt
-Jfr pkt 2 og 3 er utkast til – og opporganisering av møte/spredningsarena i gang. Rekruttering av FOU-aktører i gang, vurdering av
/ressursbehov/bemanning er i arbeid.
Bioøkonomiarena utprøves som del av Arenautvikling Arena Q
24.11. Må ha klarering i styringsgruppe, ift rssursbruk amå dette
avklares ifmHandlingsplan 2017.
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20.12.16
20.11.16
21.12.16

Involverte

GR-Utvikling, Telemarksforskning, næringslivet i regionen, kommunene, NCE
Raufoss, SRM, Ko-aks, NTNU i Gjøvik, Fagskolen Innlandet, næringshagene, OFK,
Bioforsk , IN og andre sentrale aktører som deltok i LØFT Gjøvikregionen
seminarene.

Tilleggsaktivitet 1.2: Tillit som vekstkultur i regional utvikling
Resultatmål
1.2.1. Skape en dypere forståelse av Gjøvikregionens vekstkultur; hva den består
aktivitet
av, hva som hindrer den og hvordan vekstkultur evt kan skapes/stimuleres
Effektmål
Implementere tillit som vekstfaktor i regional nærings- og samfunnsutvikling
aktivitet
mellom offentlig aktører- og mellom offentlige og private aktører – ta i bruk og
anvende nyvunnet kunnskap om området
Budsjettramme 160 000,- (rest er 8 000,-)
Begrunnelse
Samfunnsanalysen i fase I viser at arbeidsplassveksten i basisnæringene i regionen
for aktivitet
er svakere enn forventet gitt bransjestrukturen. En vesentlig del av kommune eller
regions utvikling avhenger av interne forhold, og vekstkultur antas å være en
faktor som vil påvirke utviklingen i arbeidsplasser i de tre innsatsområdene.
Prosjektet har tre formål:
- Identifisere teoretisk hva tillit i et lokalsamfunn konkret består av og
hvordan slik tillit kan bidra til økt attraktivitet.
- Identifisere hvilket nivå av slik tillit som eksisterer fordelt på tre
målgrupper; private næringsdrivende, ledere i offentlig administrasjon og
lokalpolitikere.
- Bidra med å utvikle lokale strategier som kan styrke de delene av den
lokale tilliten som trenger å styrkes.
- Oppdatere tidspunkter samlinger.
- Forankring av prosjektet.
Milepæler med
a) Oppstartsamling
27.frister
28.01.16
b) Attraktivitetsanalyse gjennomført
01.03.16
c) Web-undersøkelse gjennomført
01.05.16
d) Samling Bornholm gjennomført
13.06.16
e) Fokusgrupper gjennomført
01.03.17
f) Rapport avlevert og strategisk verksted gjennomført
01.05.17
Status for
-Survey er sendt ut.
aktiviteten
-Første resultat på survey skal foreligger midten av juni på Bornholm
Vedtak i styringsgruppen 6.6.16
1.Når resultatet fra web-undersøkelsen foreligger ønsker
styringsgruppen å få en plan for formidling og forankring fremlagt.
2.Videre ønsker styringsgruppen at man i løpet av prosessen får til
en samling/type arbeidsverksted hvor man tar utgangspunkt i
resultatet av undersøkelsen og setter fokus på tillit som vekstfaktor
i regional utvikling. Det ønskes deltakelse både fra kommunene og
næringslivet.
Dette er gjennomført i møte på Strand Hotell, med
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1.10.16

Telemarksforskning (Solveig Svardal). Her ble det også gjennomført
fokusgruppeundersøkelse hvor ca 15 stk fra politikk, administrasjon
og næringsliv var i gruppa.

10.10.16

Det er gjennomføring av ny samling i tillitsprosjektet 2.11.2016,
hvor data fra Danmark og tilbakemeldinger fra ytterligere
fokugrupper som er gjennomført.
Ny samling skal gjennomføres 2. - 3. feb 2017 med vår region som
vertskap.

Involverte

2.11.16

2-3.02.17
GR-Utvikling, Telemarksforskning, kommunene, politikere, næringslivet i regionen.
Alle kommunestyrerepresentanter, ledere i kommunene og representanter fra
næringslivet skal involveres. Totalt over 200 personer skal involveres i prosessen.

Aktivitet 2.1: Felles handlingsplan for kommersialisering av forsknings- og utviklingsresultater
Resultatmål
2.1.1. Realisering av minst 1 case pr innsatsområde i Forny el virkemidler for å
aktivitet
kommersialisere og nyttiggjøre forskningsresultater
Effektmål
Et samlet koordinert system på samhandling i eksekvering av FoU.
aktivitet
Budsjettramme Nok 1 200 000,- (rest er 868 000,-)
Begrunnelse
Bedrifter og klynger i samarbeid med FoU-institusjoner må bli bedre til å
for aktivitet
kommersialisere resultater fra forskning og utvikling. Forskningsrådets Fornyprogram er ett av virkemidlene som kan bruks i arbeidet.
Aktiviteten skal øke idétilfanget på kommersialiserbare forretningsideer og hjelpe
fram ideene i den aller første fasen. I tillegg skal det bidra til å øke kulturen og
interessen for innovasjon i forskningsmiljøene.
Milepæler med
a) Dagskonferanse som resulterer i felles forståelse av
26.04.16
frister
målsetting og prinsipper for tiltaket er avholdt.
b) Møte den 23.06.
15.09.16
c) Kriterier og handlingsplaner for hvordan Gjøvikregionen på
en bedre måte kan bidra til å realisere og kapitalisere lokalt
på den forskningen som produseres i regionen er utarbeidet.
d) Et sett med case, både innenfor og på tvers av
innsatsområdene, er identifisert.
31.12.16
e) Casene er løftet frem ved bruk av eksterne virkemidler
regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
01.04.18
Status for
aktiviteten

Har hatt første møte i FoU gruppen med innledende diskusjoner på
hvordan vi bedre /våre nettverk kan samarbeide om å nå felles mål.
Nytt møte i gruppen er berammet til 23.juni.
Vedtak i styringsgruppa 6.6.16
Styringsgruppen anbefaler at det etableres en felles utviklingsarena
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31.12.16

og spredningsarena – etter modell av en Kunnskapspark der
næringshagene legger inn sine ressurser, gjerne sammen med
eksisterende Inkubatorer. Arenaen må tilfredsstille kravene til en
utviklingsarena som kan koordinere og bidra til å utvikle potensialet
mellom nettverksaktørene og innsatsområdene. Se for øvrig pkt 1.1.
Involverte

GR-UTVIKLING, SRM, Ko-Aks, NTNU i Gjøvik, CGSN, NIBIO, CCIS, næringshagene,
Innovasjon Norge, kommunene og næringslivet i regionen

Aktivitet 3.1: Felles kommunikasjonsstrategi for regionen med hensikt å attrahere nye
næringslivsaktører
Resultatmål
3.1.1. Det etableres minimum 5 nye virksomheter i regionen basert på strategisk
aktivitet
kommunikasjon av Gjøvikregionen som et attraktivt sted å drive
næringsutvikling.
Effektmål
Å skape en helhetlig , tydelig og samordnet kommunikasjonsplattform
aktivitet
Budsjettramme 3 080 000,- (rest er kr 1 602 234,-)
Begrunnelse
Gjøvikregionen har gode forutsetninger for å utvikle en ledende nasjonal posisjon
for aktivitet
innen industrirettet forskning og utvikling. Det skal utarbeides en
kommunikasjonsstrategi som skal posisjonere regionen som et kraftsenter på
kompetanse i Innlandet, bygge attraktivitet med utgangspunkt i kompetanse- og
næringsmiljøet, gi økt kjennskap til mulighetene i næringslivet i regionen og skape
oppmerksomhet om kommersialiseringen av kunnskapen og forskningen.
Strategidokumentet skal definere ønsket posisjon, budskap og strategi.
Milepæler med
a) Kommunikasjonsstrategi er utarbeidet.
01.09.15
frister
b) Handlingsplan er utarbeidet.
01.09.15
c) Kjennskaps-/omdømmeanalyse gjennomført
13.11.15
(nullpunksmåling)
d) Spissing kommunikasjonsprofil ferdig
01.04.16
e) Kommunikasjonsplattform er lansert
01.05.16
f) Kommunikasjonsråd etablert
01.06.16
g) Strategisk næringsrettet handlingsplan er utarbeidet
17.06.16
h) Gjennomføring handlingsplan
Kontinuerlig
i) Kjennskaps-/omdømmeanalyse gjennomført (resultater
01.02.18
oppnådd?)
Status for
aktiviteten

Alle kanaler på plass, etablering av kommunikasjonsforum er på
gang.
Eksisterende websider for Gjøvikregionen er nå avsluttet og ny
nettløsning er på plass. Eksisterende digitale kanaler er oppdatert
med ny profil, samt profiler endret hos samarbeidspartnere på
kommunikasjon.
Noen utfordringer og muligheter knyttet mot videre arbeid for
handlingsplan,
• For å oppnå økt attraktivitet/bevissthet må det eniges om
noen få unike USP for regionen. De fleste nasjonale, og
internasjonale, regioner har samme forutsetninger som vår
region.
• Noen retninger innen for Mat, IKT og Industri bør være så
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«to the point» som mulig. Her må aktørene på banen med
innspill om sine USP.
• I analyser med andre regioner ser vi at retninger innenfor
cyber-/informasjonssikkerhet, samt miljøet rundt Raufoss er
unikt for vår region. Grønnsaksproduksjonen er også til dels
unik.
Det utvikles videre handlingsplan for å imøtekomme disse
mulighetene når USP er avklart.
Videre løpende arbeid inkluderer også bla internasjonalisering av
kommunikasjonsplattformene, med hovedtrykk på webløsning som
også skal bli en fullverdig engelsk kanal. Videre arbeid med
fremming av Gjøvikregionen, og GU sine prosjekter, i media vil også
ha økt fokus.
Kommunikasjonskanaler er ute med engelsk løsning. Hovedtrykket
her er på den internasjonale delen av GU sitt arbeid, da med INN
som fokusområde.
GU har fått flere av sine prosjekter gjentatte ganger ut i lokal
media, som har ført til økt interesse rundt disse. Opprettelse av
felles kommunikasjonsforum er satt på vent til kommunene har
fått på plass egne, og dedikerte, ressurser til dette. Videre arbeid
skjer i sammenheng med andre eksterne ressurser for å øke
bevisstheten rundt Gjøvikregionen sine fortrinn og kompetanse
som er av betydning i næringslivsutvikling.
Videre arbeid med internkommunikasjon i regionen fortsetter, og
skal skape ett grunnlag for felles forståelse av
kommunikasjonsstrategien som er utarbeidet. Her er møter med
GK, ØTK og VTK gjennomført av varierende omfang, da disse
kommunene har påtatt seg ansvaret for hvert sitt innsatsområde i
ByR.
Ref punkt 3 i vedtak fra siste styringsgruppemøte er møte med
NCE ikke gjennomført.
Arbeid med markedshjul for 2017 er igangsatt.
Vedtak i styringsgruppa 6.6.16
1.Styringsgruppa ber om at det utvikles en konkret handlingsplan
som ivaretar målsettingene i kommunikasjonsstrategien

1.10.16

2.Styringsgruppen påpeker at det er kritisk at man savner
engasjement og tilbakemeldinger fra kommunene, samtidig som
man ser at det er en utfordring at kommunene ikke har prioritert
interne ressurser til kommunikasjonsarbeid.
3.Regionsjefen og kommunikasjonsansvarlige i GU Tore tar initiativ
til forankringsmøter med rådmenn og informasjonsmedarbeidere i
alle kommunene. Jogrim tar et møte med NCE Raufoss før den 17.
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1.09.16

juni.
4.Kapp Næringshage bes om å kalle inn til et møte med
kommunikasjonsansvarlige i GU, kommunen og representanter fra
mat- og landbruksnæringen før ferien.
Involverte

10.6.16

GR-Utvikling, kommunene, NTNU i Gjøvik, Kapp Næringshage, NCE Raufoss, Mat
fra Toten, næringslivet i regionen, Ofk, NHO, Gjøvik VGS.

Aktivitet 4.1: Opprettelse av Regionalt Bedriftsrettet Næringsutviklingsprogram (felles program for
økt endringshastighet i eksisterende næringsliv)
Resultatmål
4.1.1. Beskrivelse av teoretisk modell for hvordan regionen kan sikre økt
aktivitet
endringshastighet i eksisterende virksomheter.
4.1.2. Sikre finansiering i størrelsesorden 8-12 mnok/år for samlet
endringsprogram i regionen.
4.1.3. Gjennomføre minst 2 fellestiltak mellom innsatsområdene som sikrer
nyskaping og verdiskaping på tvers av bransje og kunnskapsområder.
Effektmål
Gi enkeltbedrifter og nettverk initiell støtte og drahjelp for å realisere
aktivitet
vekstmuligheter og skape flere arbeidsplasser
Budsjettramme 624 000,- (rest er kr 551 760,-)
Begrunnelse
Gjennom å etablere en felles, interkommunal modell for hvordan man kan utløse
for aktivitet
innovasjon på siden av kjernevirksomheten i eksisterende næringsliv kan det
skapes flere arbeidsplasser. Erfaringer fra omstillingsprosjektet i Vestre Toten
kommune viser at midler til forstudier og tidligfase-innovasjon kan bidra positivt
ved at man utløser spin-offs fra etablerte bedrifter.
Milepæler med
a) Felles, interkommunal modell for hvordan man kan utløse
21.11.15
frister
innovasjoner, på siden av kjernevirksomhet, fra eksisterende
næringsliv er beskrevet.
01.01.16
b) Modell er klar for utprøving.
01.02.16
c) Utprøving iverksettes
d) Modell for, og sikre tilstrekkelig og langsiktig, finansiering til å 01.04.16
drifte programmet samt bedriftsrettede tiltak i en tidlig
innovasjonsfase er utformet.
31.12.16
e) Endringsprogrammet er etablert. Endelig modell med
organisering og gjennomføring er klar.
Status for
Programmet er vedtatt av 4 kommuner. OFK avventer sin beslutning
aktiviteten
om å bidra. Dialog med OFK fortsetter. Forslag til styringsdokument
med organisering av arbeidet, kriterier for støtte og organisering er
under utarbeidelse. Utprøving og foreløpig organisering er iverksatt.
Vedtak i styringsgruppa 6.6.16
1.Styringsgruppen mente at aktiv deltakelse fra OFK blir viktig, både
ift økonomisk drakraft, men også viktig med tanke på å styrke
innsatsen og samhandlingen innen offentlig sektor.
2.Styringsgruppen ønsker at det fremlegges et styringsdokument på
ordfører-/rådmannsmøte i august, slik at kommunene kan
forberede sine økonomiske bidrag inn i budsjettprosessen for 2017.
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18.8.16

3.Programmet skal ha en så liten administrasjon som mulig.
Kompetanse leies inn der det trengs og det skal være godt
kommunisert med IN. Organiseringen av programmet må sees i
sammenheng med aktivitet 1.1. Programmet må prøves ut, tilpasses
og finne sine form etter hvert.
Involverte

GR-Utvikling, kommunene, Innovasjon Norge, SRM, Ofk, næringslivet i regionen

Tilleggsaktivitet 6.1: Forprosjekt (fase I) satsingsområde MAT
Resultatmål
6.1.1. Identifisere og analysere det regionale aktørbildet innen produksjon,
aktivitet
bearbeiding og kompetanseleverandører innen mat-segmentet.
6.1.2. Beskrive et mulighetsrom for næringsmessige koblinger.
6.1.3. Utvelgelse av strategisk viktige satsingsområder og muligheter innen mat i
ByR
Effektmål
Øke bevisstheten rundt mulighetsrommet for arbeidsplassutvikling relatert til
aktivitet
mat i Gjøvikregionen.
Budsjettramme 400 000,- (rest er kr 82 500,-)
Begrunnelse
Innsatsområde MAT er «umodent» sammenlignet med IKT og industri. Det finnes
for aktivitet
ingen organisasjon eller nettverk som pt arbeider med utvikling innenfor området
på tvers av fagområder, organisasjoner og virksomheter. Det er derfor behov for å
kartlegge hvilke aktører som finnes, på hvilke områder regionen har potensiale for
å ta en ledende rolle og hvor potensialet er størst for å skape vekst i
arbeidsplasser.
Milepæler med
a) Aktørene i regionen er kartlagt
01.02.16
frister
b) Potensiale og mulige satsingsområder er identifisert
01.04.16
c) Strategiske satsingsområder innenfor mat i ByR valgt
06.06.16
Status for
Milepæl a) og b) er gjennomført. C) er valgt
aktivitet
Rapporten fra SRM gir en oversikt over aktørbildet som kan
involveres i den videre prosessen med ByR MAT. Hovedvekten er lagt
på å synliggjøre tilliggende teknologier og hvilken betydning disse kan
ha for landbruket i dag og i fremtiden. Rapporten konkluderer med at
mulige utfallsrom og strategiske retninger for ByR MAT kan være:
- Future Farming: Økende bruk av teknologi i landbruket som
droner, roboter og sensorer. Prosjektområder er autonome
systemer og matkvalitet.
- Automasjon: Robotisering innenfor pakking, bearbeiding,
videreforedling og merking av mat.
- Verdikjedeutvikling: Skape grunnlag for økt opplevd verdi på
varene hos kundene. Prosjektområder er salg og distribusjon,
samt logistikk.
- Matmerking/sporing: Trenden er økende fokus på hva man
spiser og hvordan det er produsert. Prosjektområder i
samarbeid med ByR IKT rundt trygg mat.
For å få til en kraftfull satsing på MAT er det viktig å få opp flere
parallelle prosjekter. De ulike prosjektområdene går delvis inn i
hverandre, og de kobler sammen de tre satsingsområdene industri,
IKT og MAT og den unike kompetansen Gjøvikregionen besitter på
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disse satsingsområdene. Prosjektene vil bidra til å nå målene satt for
aktivitet 1., 2. og 3. i ByR, samt bidra med bedriftscase inn til aktivitet
4.
Innenfor hver av de strategiske retningene må det brukes noe mere
tid på å konkretisere mulighetsrommet. Det må sees nærmere på
hvilke miljøer som allerede jobber med lignende satsinger, hvem som
skal være partnere i de ulike satsingene i Gjøvikregionen, hvordan
prosjekter kan finansieres, osv. Det er et uttrykt ønske at den videre
satsingen på MAT skal munne ut i en bedriftsklynge som kan
kvalifisere for Arena-status.

Involverte

Vedtak i styringsgruppen 6.6.16
1.Styringsgruppen sluttet seg til innstillingen om å bevilge 250.000,til arbeidet med å avklare og konkretisere videre satsinger (ByR
MAT II). Regionsjefen fremmer en sak om disponering av
partnerskapsmidler i regionrådet. Det påpekes at det er viktig å se
alle de strategiske retningene i en sammenheng.

17.6.16

2.Styringsgruppen ga sin tilslutning til at KNH får ansvaret for å lede
og koordinere satsingen på MAT i Gjøvikregionen og det videre
arbeidet med prosjektskissene.
3.Styringsgruppen ber om at det i neste møte fremlegges en skisse
med som viser ambisjonsnivå på kort og lang sikt og som viser
hvordan det skal jobbes helhetlig med satsingsområdet.

19.9.16

KNH, SRM, NIBIO, Valle VGS, NMBU, NTNU, FFI, Fylkesmannen i Oppland,
Innovasjon Norge, landbrukskontorene, Norsk Landbruksrådgivning, CCIS, Mat fra
Toten m.fl.

Tilleggsaktivitet 6.2: Forprosjekt satsingsområde IKT
Resultatmål
6.2.1. Identifisere og analysere det regionale aktørbildet innen IKT.
aktivitet
6.2.2. Beskrive et mulighetsrom for vekst innen IKT.
Effektmål
Legge til rette for økt bevissthet rundt mulighetsrommet for arbeidsplassutvikling
aktivitet
relatert til IKT primært med utgangspunkt i Gjøvikregionen, men vekst innenfor
IKT vil skje ved involvering av andre miljø i andre regioner.
Budsjettramme 300 000,- (rest per 1.6 er kr 150.000,-) tatt fra kommersialisering FoU
Begrunnelse
Digitalisering av Norge vil skje. Vi kan melde oss på og ta et ansvar i utviklingen av
for aktivitet
disse systemene.
Milepæler med
a) Nåsituasjon- og mulighetsanalyse
Gjennomført
frister
b) Oppstart av IKT prosjekt med utgangspunkt i
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mulighetsstudie
c) Definere prosjekter mellom akademia, bedrifter,
fylkeskommune/kommuner/publikum.
Temaer som velferdsteknologi, smarthus eller prosjekter
rundt det digitale Norge, her er mulighetene mange.
d) Etablere grupper inn mot de andre grenene av ByReg som
skal bistå i bruk av teknologi samt lage prosjekter i
grensesnittet MAT/Industri/IKT
e) Behovskartlegging av bredbåndsdekning.
f) Etablere formelle og uformelle møteplasser der ideer kan
utformes, ideer kan viderefordeles og der ideer kan
iverksettes.
Status aktivitet

06.06.2016

Analyse av nåsitusjon og mulighetsstudie gjennomført. Denne peker
på muligheter og utfordringer som det må tas stilling til i det videre
arbeidet.
Være med aktive på statlige satsinger.
Behov for formaliserte nettverk.
Mer attraktive for utbygging av bredbånd. Skape formelle og
uformelle arenaer.
Nasjonale, felles prosjekter med FoU.
Det ble påpekt at det vi har som spesielt internasjonalt interessant
er CCIS og at det må undersøkes nærmere hvordan senteret kan
skape ringvirkninger for verdiskaping.
Vedtak i styringsgruppa 6.6.16
1.Styringsgruppen mener det bør jobbes videre med og
konkretisere hvordan IKT kan brukes som verktøy innenfor de
områdene som vi allerede er gode på i Gjøvikregionen.
2.Digitalisering av offentlig sektor er et område man må vurdere
som forretningsområde – konkret samarbeid mtp EU-prosjekt
sammen med IN, Lillehammerregionen og Estland kan være
aktuelt.
3.CGSN-nettverket har midler og ressurser, og bør kunne utvikle
og styrke seg.
4.Det vurderes videre om det er behov for a) å avsette midler til å
avdekke områder/case med nasjonalt/ internasjonalt potensial
(ekstern bistand) og deretter vurdere om det er behov for å finne
ressurser til dette. b) evt å sette av midler til en egen
personressurs som gjør denne jobben på vegne av ByR.

Involverte

1.09.16
1.10.16

1.09.16

IKT bedrifter (regionalt, nasjonalt), akademia (NTNU, FI), øvrige relevante aktører,
offentlige institusjoner (kommuner, fylkeskommune, departement)

For hvert av delprosjektene er det utarbeidet en prosjektplan med budsjett fordelt på aktiviteter som
ikke er lagt ved denne overordnede prosjektbeskrivelsen.
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Organisering av Byregionprosjektet

Oversikt over prosjektgruppe/deltakere på den enkelte aktivitet (OBS; under oppdatering)
Aktivitet

1.2.Regional
næringsutviklingsstrategi

1.2 Vekstkultur

1.
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Kommersialisering FoU

Delprosjektleder og Gruppedeltakere

Ansvarlig delprosjekt: Tore Jan Killi (GR-UTVIKLING)
Prosessansvarlig: Lars Kobro (Telemarksforskning)
40 personer fra kommunene, næringsliv, offentlige virksomheter,
virkemiddelapparatet, utdanningsinstitusjoner mm er involvert i
prosessen.
Fagråd: 3 repr hver fra næringsliv, institusjon/FOU og fra offentlig
Ansvarlig delprosjekt: Tore Jan Killi og Jogrim Ristebråten (GR-UTVIKLING)
Prosessleder: Solveig Svardal (Telemarksforskning)
Arbeidsgruppe (4-6 personer): Magnus Mathisen (Gk), Guri Bråthen (ØTk),
Jarle Snekkestad (NLk), Terje Odden (SLk), Leif Waarum (VTk)
Ansvarlig delprosjekt: Kai Henning Glæserud (GR-UTVIKLING)

Prosessansvarlig: Ikke vedtatt
Arbeidsgruppe: Ådne Midtlien (Ko-Aks), Tom Manshaus (CGSN), Ingvar
Hage (NIBIO), Sofie Nyström (CCIS), TTO NTNU
Forslag fagråd kommersialisering FoU:
Dag Waaler (NTNU), Roger Kyseth (SRM), Kai Henning Glæserud (GRUTVIKLING), Bjørn Iversen (VTk), Kathrine Gjørvad (Gk), Christian Hedløv
Engh (IN), (inkubator-)bedrifter…
2.

Kommunikasjonsstrategi

Ansvarlig delprosjekt: Jogrim Ristebråten (GR-UTVIKLING)
Prosessansvarlig: Tore Jan Killi (GR-UTVIKLING)
Forslag arbeidsgruppe:
Kathrine Gjørvad (Gk), Gunn Mari Rusten (KNH), Guro Wang Øverli
(NTNU), Thor Johannes Rogneby (Mat fra Toten), Tove Løkken (NCE
Raufoss)
Forslag fagråd kommunikasjon:
Jens Barland (NTNU), Rolf Hodt (Scootr), Marit Kleppe Egge (OA), Åge
Skinstad (NHO), Jorunn Simensen (Gjøvik VGS)

3.

Øke endringshastighet

Ansvarlig delprosjekt: Kai Henning Glæserud (GR-UTVIKLING)
Prosessansvarlig: Bjørn Iversen (VTk)
Interimstyre: Under etablering

4.

Forprosjekt
satsingsområde MAT

5.

Forprosjekt
satsingsområde IKT

Ansvarlig delprosjekt: Gunn Mari Rusten (KNH)
Prosessansvarlig: Atle Jensen og Ole Andreas Hokkåsen (SRM)
Arbeidsgruppe: Etableres etter satsingsområder er vedtatt i møte
06.06.16
Ansvarlig delprosjekt:
Prosessansvarlig:
Arbeidsgruppe:
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Prosjektregnskap
Delprosjekt
Til disp
Næringsstrategi 656 000
Vekstkultur
160 000
Kommersialiserin 1 200 000
Kommunikasjon 3 080 000
Endringshastighe 624 000
Forprosjekt mat 400 000
Prosjektledelse/o 1 320 000
Egeninnsats

Sum

7 440 000

2015
354 886
39 000
577 766
72 240
195 000
151 200

2016 2 2 Rest
116
185
61 0 3
21 0
332
868
600
1 90
551
82 5
122
65 0
1 10

1 390 092

1 25 3

4 75

Noter til regnskap:
• Til disp er totalbeløp pr aktivitet fratrukket egeninnsatsen på 20%.
• Kostnader ført pr år er kjente, reelle kostnader.
• Honorar Telemarksforskning for prosess foresight er på kr 205 000,-.
• Delprosjektet vekstkultur er ikke med i opprinnelig prosjektplan og finansieres med midler
fra næringsstrategi, ettersom det ansees som et delprosjekt i forbindelse med strategien.
Deltagelse koster 160 000,-, hvor 39 000,- betales i 2015. I tillegg kommer kostnader i
forbindelse med deltagelse på samlinger og egeninnsats, totalt ca 160 000,-.
• I delprosjekt Kommersialisering av FoU er det satt av 300 000,- til CGSN til en kartlegging av
potensialet innenfor IKT.
• Delprosjektet kommunikasjon vil i stor grad handle om å ha ressurser til å gjennomføre
handlingsplanen, både personalressurser og midler. Det er ansatt en markeds- og
kommunikasjonsansvarlig i en 3-årig prosjektstilling i Gjøvikregionen Utvikling (tidl.
næringsrådet). ByR vil inngå en avtale om kjøp av kompetanse og tjenester til gjennomføring
av handlingsplanen. Det er inngått avtale med Scoter på 250 00,- som muliggjør å ivareta
resten internt i GR-utvikling. I tillegg kommer lønnsutgifter på 600 000 pr år.
• Honorar SRM del a) forprosjekt mat er på kr 195 000,-. Delprosjektet er ikke med i
opprinnelig prosjektplan og finansieres med midler fra prosjektledelse.
• Gunn Mari Rusten fortsetter som prosjektleder og leies inn fra KNH i inntil 30% stilling i
perioden januar – august 2016 med en ramme på kr 250 000,-. Fakturert pr 01.04.16 er
65 000,-. Jogrim Ristebråten i GR-Utvikling vil overlappe fra 1. juni og overta som
hovedprosjektleder fra 1. september.
• Under prosjektledelse/organisering ligger kostander til prosjektledelse (etablere, følge opp,
rapportere), møter, nasjonale samlinger ByR, godtgjøring ansvarlige og prosessdrivere
delprosjekter). Det forventes at medlemmer av styringsgruppe, arbeidsgrupper og fagråd
deltar med egeninnsats.
På grunn av at fase 2 hadde oppstart høsten 2015 vil det ta noe tid før det er full aktivitet på noen av
delprosjektene. KMD har også valgt å forlenge programperioden til mai 2018. Dette betyr at
prosjektet vil ha behov for å ha en viss fleksibilitet for bruk av midlene innenfor den totale
prosjektperioden. Dette er også årsaken til at det ikke er fullt samsvar mellom opprinnelig budsjett i
søknad, kostnadsoverslag og finansieringsplan pr år.
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Finansieringsplan
Aktør
201 201 201 201 Sum
Gjøvik kommune
250 250 250 750
ØT kommune
125 125 125 375
VT kommune
125 125 125 375
SL kommune
75 75 75 225
NL kommune
75 75 75 225
Partnerskapsmidler
605 605 610 1 8
Oppland fk
250 250 250 750
KMD
895 895 890
26
Egeninnsats GR-UTV 50 150 150 100 450
Egeninnsats partnere 100 250 250 150 750
Egeninnsats kommu 100 300 300 200 900
Sum finansiering
11 31 31 19 93

KMD har til hensikt å tildele til sammen kr 2 680 000,- for perioden 2015-2017, fordelt som vist i
finansieringsplanen over. ByR Gjøvikregionen har fått tilsagn om tilskudd på inntil 1 790 000,- for
arbeid som gjennomføres i 2015 og 2016. KMD er avhengig av Stortingets vedtak av statsbudsjettet
for 2016 og 2017 før endelig tilsagn for disse årene kan gis. Totalbeløpet er noe lavere enn
opprinnelig finansieringsplan i søknaden (totalt 3 000 000,-) og skyldes at omsøkte beløp i fra
prosjekter i ByR var høyere enn det totalbeløp KMD hadde til rådighet. For å oppnå opprinnelig
finansieringsplan økes beløpet fra partnerskapsmidler med i overkant av 100 000,- pr år i forhold til
opprinnelig finansiering.
Det er per 01.12.15 har alle kommuner enten fattet vedtak eller er innstilt på å fatte vedtak om
finansiering av ByR i sine budsjetter for 2016. Ofk har vedtatt finansiering.
Prosentsatsen på den enkelte aktivitet er det som legges til grunn for utbetaling fra KMD.
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Risikoanalyse
Risiko
Manglende tillit mellom prosjektet og næringslivet
i regionen og manglende dialog med næringslivet
i forhold til alle utredninger / tiltak

S
4

K
5

=
20

Tiltak for å møte risiko
• Involvering av næringslivet i
styringsGR-Utviklingppe og alle
fagråd.
• Invitasjon til deltakelse ift
næringsstrategiprosess
• Kommunikasjonsplan
• God involvering av miljøene
• Dialog om utfordringer og mål for
regionen

Manglende tillit mellom prosjektet og
næringsutviklingsmiljøene i regionen og
mangelfull dialig i forhold til arbeidet med å finne
frem til gode løsninger som styrker regionens
næringsliv
Ulike egeninteresser hos ulike utviklingsaktører i
regionen

3

5

15

5

5

20

•

Prosjektledelse som ikke klarer å jobbe i
skjæringspunktet mellom næringslivet og
kommunene i regionen

3

5

15

•

•
At kommunene som ønsker å være med i Fase 2
ikke vil være med på alle tiltakene i søknaden eller
skal ha sine "unntaksløsninger".

5

4
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•

•
Manglende fokus på målet for prosjektet – det vil
si at diskusjonen om løsninger ikke har fokus på
etablere hva som bidrar vekst i antall
arbeidsplasser i regionen, men lokalisering,
prosjektmidler, rolleinnehavere mv
Manglende politisk forankring og involvering på
tvers av partier og kommuner

5

5

5

5

Skifte av hovedprosjektleder

2

5

25

•
•

25

•
•
•
•

Manglende forankring og eierskap hos
administrativ ledelse i kommunene
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4

4

•

Etablere arena for dialog, med fokus
på målsetningene for prosjektet og
forutsetninger for å lykkes
Etablere en god og tett dialog mellom
styringsGR-Utviklingppe, ORM og
regionråd
Regionrådsleder er styringsGRUtviklingppeleder
Tett dialog med hver enkelt av
kommune, med fokus på målet og boog arbeidsmarkedsregion
Avklare deltakelse underveis i
prosjektet
Knytte alle tiltak og diskusjoner til
målet
God intern kommunikasjon
Jevnlig informasjon til
kommunestyrene
Løpende dialog med regionråd
Sørge for god og nødvendig
overlapping
Forankre prosjektet administrativt og
politisk i alle kommunene
Jevnlig informasjon i rådmannsutvalg

