Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Regionrådet
Østre Toten - Bygdestua ved Hoff kirke
27.01.2017
Kl. 09:00

Tilstede: Tove Beate Karlsen, Guri Bråten, Ellen Synnøve Solberg, Leif Waarum, Hans Petter Olsen,
Terje Odden, Mona Tholin, Erik Bjørnsveen, Ola Tore Dokken, Tove Haug, Bjørn Iddberg, Finn O
Rolijordet, Anne Bjertnæs, Thorleif Bang, Anne- Marte Kolbjørnshus, Magnus Mathisen, Aslaug
Dæhlen, Arne Skogsbakken, Bjørn Fauchald, Jarle Snekkestad, Bjørn Evensen, Bjørn Bollum, Kai H
Glæserud, Gunn M Rusten, Tore J Killi (ref)

Møtenotater:
Orientering om Bioøkonomistrategi for Innlandet ved
representanter fra NIBIO.

Sakliste
Sak nr.
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra 02.12.2016
Høringsuttalelse fra Gjøvikregionen til Utkast til
bioøkonomistrategi for Innlandet
Høringsuttalelse fra Gjøvikregionen til KVU
Transportsystemet Jaren - Gjøvik - Moelv
Uttalelse til Forslag til inndeling av Innlandet
politidistrikt i geografiske driftsenheter

Arkivsaknr.
17/864
17/230
17/586
17/97

Side 2 av 7

01/2017: Godkjenning av protokoll fra 02.12.2016
Regionrådet 27.01.2017:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REG- 01/2017 Vedtak:

Protokollen godkjennes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/2017: Høringsuttalelse fra Gjøvikregionen til Utkast til bioøkonomistrategi for Innlandet
Regionrådet 27.01.2017:
Behandling: Pkt 1.2 . og 3 ble vedtatt. Pkt 4 ble endret og komplettert som vedlagt og dette ble gitt
enstemmig tilslutning.

REG- 02/2017 Vedtak:

1. Regionrådet i Gjøvikregionen støtter initiativet som er tatt til å etablere en felles
bioøkonomistrategi for innlandet.
2. Regionrådet mener det er behov for mer konkrete målsettinger som i større grad
forplikter og som er målbare og ønsker en mer ambisiøs satsing der delmålene i større
grad samsvarer med visjonen.
3. Regionrådet slutter seg til vurderingene lagt fram i vedlagte høringsuttale fra
Gjøvikregionen utarbeidet i nært samarbeid med sentrale biokompetansemiljø og FoUinstitusjoner med base i regionen.
4. Regionrådet krever at følgende innspill blir hensyntatt og innarbeidet i strategien:

Generelt:
Miljøene i Gjøvikregionen som er beskrevet i høringsuttalelsen er altfor lite
representert med tanke på deres faglige og forskningsmessige tyngde og
kompetanse. Sterke kompetansemiljøer, et nært og godt samarbeid med
kommunalt og regionalt landbruks- og næringsapparat, samt en tett kobling til
virkemiddelapparatet gjør at forholdene ligger til rette for å ta en nasjonal rolle på
området.
De ulike regionene bør utarbeide en plan for hvordan de skal bidra til
gjennomføring og måloppnåelse av strategien. Prioriteringer og finansiering av
tiltak i Innlandssatsingen bør være mest mulig i tråd med regionenes mål og
satsinger.
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Konkrete innspill til handlingsplanen:

Presisjonsjordbruk
-

Å styrke kompetansemiljøet knyttet til presisjonsjordbruk for utvikling av ny
teknologi, automatiseringsprosesser og et mer bærekraftig uttak fra landbruket
må være et tiltaksområde under strategi S1.
Tiltaket skal bidra til å styrke senterets nasjonale og internasjonale posisjon
gjennom å finansielt og politisk/administrativt støtte opp under senterets
satsinger, og legge til rette for kommersialisering og spredning av forskningen

-

Tremekanisk industri
Under strategi S1:
Bidra finansielt til å etablere NTNU i Gjøvik som et nasjonalt ledende
kompetansemiljø innen utviklingen av tremekanisk industri, slik at satsingen
har tilstrekkelig med ressurser. Klyngesamarbeidet «Norwegian WoodIndustry Cluster» som ledes faglig/kunnskapsmessig og administrativt av
NTNU er en sentral samarbeidspartner under tiltaket, og en klynge man vil
bidra til at kvalifiserer seg for nasjonale programmer (NCE/SFI) under strategi
S10.

Satsingen på tremekanisk industri må konkretiseres under strategi S3 med
følgende tiltak:
- Finansiere en professorstilling med tilhørende phd stipendiater innenfor feltet
tremekanisk industri
Satsingen på den tremekaniske klyngen «Norwegian Wood-Industry Cluster» må
konkretiseres under strategi S10 og følgende tiltak føres inn under utvikling av
klyngeprosjekter:
- Bidra til at klyngesamarbeidet «Norwegian Wood Cluster» kvalifiserer seg for
nasjonale programmer som NCE/SFI.
Biomaterialer og bioteknologi
-

Satsingen på biomaterialer må føres inn som et tiltaksområde under strategi S1
med følgende tiltak:
o Bidra finansielt til å etablere NTNU i Gjøvik som et ledende
kompetansemiljø innen utvikling av biomaterialer slik at satsingen har
tilstrekkelig med ressurser.

Satsingen på biomaterialer må føres inn under strategi S3 med følgende tiltak:
o Finansiere en professorstilling med tilhørende phd stipendiater
innenfor feltet bioplast og kompositter og innenfor feltet
biomaterialer basert på tre slik at det kan bli utviklet utdanningstilbud
ved NTNU i Gjøvik på disse områdene.
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I tillegg til tiltaket om å støtte opp under videreutviklingen av Arena i4Plastics bør
følgende sentrale satsing føres opp under strategi S1:
o Styrke og videreutvikle senter for miljøvennlig plastteknologi, med
SRM, NTNU og i4Plasics som sentrale samarbeidspartnere sammen
med næringslivet.
Satsingen på klyngesamarbeidet Arena i4Plastics må få samme status som
Arena Heidner og følgende føres opp under strategi S10 under utvikling av
klyngeprosjekter:
o Kvalifisere Arena i4Plastics til NCE.
Samarbeidsarenaer – etablering av Biosenter for Innlandet
Tiltaket er knyttet til utvikling og bruk av bioteknologi i videreforedling av
biomasse og reproduksjon. Hedmark Kunnskapspark var tiltenkt en ledende og
koordinerende rolle for et slikt felles bioøkonomisenter. Hedmark
Kunnskapspark/BioSmia har jobbet aktivt for å ta en langt større og bredere
posisjon enn dette. I lang tid før høringsfristen er ute har Hedmark
Kunnskapspark startet opporganisering, fordelt roller, gitt enkelte aktører ansvar
og forskuttert lokalisering og bestemt hvem som skal gjøre hva. Dette er gjort før
det er definert hva et slikt senter skal inneholde, hvilket mandat det skal ha og
før alle aktuelle samarbeidspartnere har fått gitt uttrykk for sin meninger om- og
gjort vurderinger på om et slikt senter har sin berettigelse. Forslaget til strategi
legger opp til et bioøkonomisenter hvor det er allerede i Hedmark er forskuttert
at dette skal ligge på Hamar med noder spredt utover hele fylket. Hedmark legger
opp til et bioøkonomisenter på Hamar med noder spredt utover hele fylket.
Tilsvarende ønsker Hedmark Kunnskapspark å etablere noder fordelt utover i
Oppland. Vi mener et bioøkonomisenter må ha en helt annen styrke og
organisering. En satsing på å bli nasjonalt ledende på områder innenfor
bioøkonomi krever spissede og tunge FoU-satsinger. Det må etableres en
organisasjon med sterk og faglig ledelse. Og så må næringa og
forskningsinstitusjonene være driverne av utviklingen, med kommunene og
fylkeskommunene som tilretteleggere.
En felles satsing og et felles samarbeidsstruktur må gjennomføres på klok og
inviterende måte. I lys av dette reises det derfor tvil om Hedmark Kunnskapspark
kan fortsette å ha en rolle på vegne av Innlandet, sekundert bør en drøfte om det
i det hele tatt er behov for et felles Biosenter for innlandet.
I Gjøvikregionen vil Arena Q (Gjøvikregionen Utvikling) være en sentral
samarbeidspartner under tiltaksområdet. Fremfor å bidra til å styrke Hedmark
Kunnskapspark og bioteknologimiljøet på Hamar ytterligere foreslås følgende tiltak
å erstatte tiltaket om bioøkonomisenter for innlandet:
- Etablere en samarbeidsstruktur som kobler de nasjonalt og internasjonalt
interessante og relevante miljøene i Innlandet med fokus på bioøkonomi
(smart spesialisering).
Gjøvikregionen ønsker at Arena Q videreutvikles slik at samarbeidet kan ta en
koordinerende rolle opp mot Hedmarksmiljøet. Det foreslås følgende
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tiltaksområde og tiltak under strategi S10: Tiltaksområde: Etablere
samhandlingsarenaer.
Tiltak: Styrke og videreutvikle Arena Q som samhandlingsarena.
Samarbeidspartnere: Gjøvikregionen Utvikling, NIBIO Apelsvoll, NTNU i Gjøvik, SRM
og næringslivet.
Strategi S3 som omhandler utdanning fra grunnskole til universitet må inkludere
Lena-Valle videregående skole og Fagskolen Innlandet som samarbeidspartnere.
Ifb med målområde 1. Kunnskap og kompetanse. Under tiltaksområde «Utvikling
av klyngeprosjekter» må ambisjonene for klyngesamarbeidet Arena i4Plastics og
Treindustriklyngen (Norwegian Wood-Industry Cluster på lik linje med Arena
Heidner. I tillegg ønsker vi at styrking og videreutvikling av Arena Q føres opp som
et eget tiltak.
Under strategi S11 er det foreslått et tiltak om å: Utarbeide en forpliktende
«Ordføreravtale for Innlandet» for gjennomføring av omforente tilta. Det fremgår
ikke av strategidokumentet hva dette innebærer, ergo er det problematisk for
ordførerne å forplikte seg til dette. Regionrådet ber om at tiltaket blir fremlagt i en
senere fase en nærmere med en nærmere beskrivelse.
Det bør innarbeides et nytt tiltaksområde, Grønt reiseliv og grønne tjenester.
Innlandet har store arealer som er attraktive for grønt reiseliv/bærekraftig
turisme. Det er behov for utvikling av løsninger og produkter til denne sektoren,
basert på kortreiste og biologisk fornybare ressurser.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/2017: Høringsuttalelse fra Gjøvikregionen til KVU Transportsystemet Jaren - Gjøvik - Moelv
Regionrådet 27.01.2017:
Behandling: Vedtakene ble enstemmig vedtatt. I tillegg ble det bedt om at regionsjefen
innarbeider et innspill på valg av jernbanetrase mellom Raufoss og Jarren.

REG- 03/2017 Vedtak:

1. Regionrådet i Gjøvikregionen slutter seg vurderingene rundt framlagt KVU Jaren(Oslo) –
Gjøvik – Moelv i vedlagte saksframstilling.
2. Regionrådet slutter seg til anbefalingene i KVU for jernbane, inkludert anbefalte
utviklingstrinn:
Trinn 1:
Oslo –Gjøvik: Konsept 0+ Oppgradering av eksisterende Gjøvikbane.
Trinn 2:
Oslo - Mjøsbrua: Konsept 2+3 Dobbeltspor Raufoss –Moelv og Oslo –Roa.
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3. Regionrådet slutter seg til anbefalingen om valg av Konsept 1 (Ny firefelts veg i ny trase - A2 ,
Vestkorridoren) for veg på strekningen Gjøvik N - Mjøsbrua.
4. Regionrådet går i mot anbefalingen i framlagt KVU og anbefaler i stedet Konsept 1 (A2,
alternativ 2) for veg på strekningen Raufoss – Gjøvik N:
· Ny rv. 4 i tunnel fra Kallerud/Vardal idrettspark til Gjøvik nord (Ramberget)
med vegtilpasning sør og nord for tunnel med standard H8.
· Ny adkomst Gjøvik sentrum sør fra rv. 4 Huntonarmen.
· Ny miljøkulvert over rv. 4 på mjøsstranda.
· Ny adkomst Gjøvik nord.
· Ny trasé for fv. 33 i tunel fra Rambekk opp til rundkjøring Allfarvegen/Vestre Totenveg.
· Utbedring av kombinert veg fv.33/ fv. 111 over Kallerud (X rv. 4) til X Fv.172 Raufossvegen.

5. Regionrådet slutter seg til anbefalingen om valg av Konsept 0+ (Mindre tiltak i eksisterende
trase) for veg på strekningen Jaren- Raufoss.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/2017: Uttalelse til Forslag til inndeling av Innlandet politidistrikt i geografiske driftsenheter
Regionrådet 27.01.2017:
Behandling:

REG- 04/2017 Vedtak:
Gjøvikregionen slutter seg til anbefalingen om å dele Innlandet politidistrikt inn i tre geografiske
driftsenheter (Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland - alternativ 2) med Kongsvinger,
Lillehammer og Gjøvik som administrasjonssteder.
Gjøvikregionen ber om at politimesteren raskt sørger for at Vestoppland blir tilført nødvendige
ressurser for å øke politidekningen, at ordningen med etablering av politikontakter blir iverksatt
og at tjenestetilbudet for innbyggerne blir vektlagt og avklart som forutsatt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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