
 
 
 

Innkalling 
 
 

Utvalg: Regionrådet 
Møtested: Vestre Toten, Bygning nr.1 i Raufoss Industripark. 
Dato: 09.11.2018 
Tid: Kl. 08:30 – 14.00 

 
Veibeskrivelse: 
Kjør forbi Amfi Raufoss, ta til høyre opp Nysethvegen. Ta deretter til høyre og inn på Enggata. 
Du finner parkering innerst i veien, vi ses i bygning 1. 
 
 
 
Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
30/2018 Orientering- og drøftingssaker REG 09.11.18 18/10939  

31/2018 Godkjenning av protokoll REG 21.09.18 18/10939  

32/2018 Ny fylkeskommunal musikksatsing i Innlandet, 
"En høysang for Innlandet", uttalelse fra 
regionrådet i Gjøvikregionen 

18/10795  

33/2018 Uttale fra Regionrådet - Ønsker beslutning om 
hovedsykehus ved Mjøsbrua nå 

18/10907  

 
 
Gjøvik, 02.11.18 
 
 
Tore Jan Killi 
Leder regionrådet 
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Saksbehandlar: Åshild Holstad Endal 
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Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

30/2018 Regionrådet 09.11.2018 

 
 

Orientering- og drøftingssaker REG 09.11.18 
 
Tas til orientering. 
 
Orienteringer og drøftinger: 
 

· Hvordan bygge « Innlandet til å bli Norges beste fylke»? 
 

Hvordan oppfylle denne ambisiøse målsettingen? v/ fylkesordfører Even Aleksander Hagen 
og prosjektleder og kommende fylkesrådmann for Innlandet - Tron Ole Bamrud .  

 
Hvordan kan Gjøvikregionen bidra? Innspill fra representanter fra regionalt næringsliv og 
Gjøvikregionen Utvikling. 

 
Er bedre veg og bane til/fra og gjennom Gjøvik en forutsetning? v Bjørn Iddberg, Guri 
Bråthen og Tore J Killi 

 
· Innlandet politidistrikt har gjennomført strukturdelen av nærpolitireformen og ønsker 

å orientere regionrådet om tjenestetilbudet i ny struktur. I tillegg vil det bli informert 
om at det ønskes å etablere én namsmyndighet i Innlandet.  
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

31/2018 Regionrådet 09.11.2018 

 
 

Godkjenning av protokoll REG 21.09.18 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 
Vedlegg i saken: 
02.11.2018 Protokoll REG 21.09.18 
 
 
 
 
  



Side 4 av 7 

 

  

Arkiv:  

JournalpostID: 18/73826 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

32/2018 Regionrådet 09.11.2018 

 
 

Ny fylkeskommunal musikksatsing i Innlandet, "En høysang for Innlandet", uttalelse fra 
regionrådet i Gjøvikregionen 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
1.Regionrådet i Gjøvikregionen slutter seg til høringsuttalelsen og ber om at denne oversendes 
fylkestingsrepresentantene i Hedmark og Oppland. 
2.Regionrådet i Gjøvikregionen mener at fylkeskommunene i Oppland og Hedmark nå har en 
enestående mulighet til å styrke Musikksatsingen i Innlandet ved å realisere innhold og 
organisasjonsform ved athovedbøle for satsingen legges til Gjøvik. 
 
 
Fakta: 
Det vises til TF-rapport nr 441: En høysang for Innalndet. Ny fylkeskommunal satsing på musikk i 
Oppland og Hedmark, Telemarksforskning 2018. Det vises også til uttalelse fra Gjøvik kommune 
sendt fylkeskommunene 1.10.18. 
 
Regionrådet i Gjøvikregionen ser svært positivt på fylkeskommunenes felles satsing på musikkfeltet. 
Telemarksforskning sin rapport synliggjør 4 ulike modeller for en musikksatsing i Innlandet. Vi ser at 
foreslått modell tar utgangspunkt i Teater Innlandets organisasjonsmodell som regionrådet ga sin 
støtte til før denne ble realisert. I regionrådets støtte til etablering av teatersatsing med base på 
Hamar, ble det samtidig uttalt et øsnke om å få etablert en tilsvarende musikksasting med 
administrativ base i Gjøvik.  
 
 
Egenvurdering: 
Gjøvik, øvrige kommuner i Gjøvikregionen og Oppland  fylkeskommune har gjennom en 5-årsperiode 
bidratt til en betydelig satsing på musikk, musikere og musikkutøvelse i prosjektet Musikkregionen 
Gjøvik (2012-16). 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. Prosjektet 
hadde de siste årene spesiell fokus på musikk som næring. Dette er en viktig satsing som vi mener må 
vektlegges i det nye musikksenteret. Musikkregionen Gjøvik er nå videreført i varig drift i MusiKom, 
et regionalt samarbeid om å «Synliggjøre regionens musikalske spisskompetanse og sjangerbredde 
gjennom aktiv publikumsbygging».  
 
En rekke musikere og musikkmiljø i regionen har engasjert seg for å markere sin støtte til 
musikksatsingen og samtidig argumentert for Gjøvik som admin istrasjonssenter. 
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Vi vil her gjengi sitat fra representanter fra to ulike sjangrer, klassisk-og populærmusikk: 
 
Musikkgruppa Narum gir uttrykk for at « Her har man tilgang på Norges beste musikere, Norges 
beste innspillingsstudioer, samt Norges beste lydteknikere. Gjennomflere tiår har denne kompetansen 
ført til at det er et godt grunnlag for musikere å bo og lage musikk uten faktisk å måtte forlate 
regionen. Denne faglige kvaliteten er der som et viktig fundament for en by som har ambisjoner om 
å bli hovedbøle for en fylkeskommunal musikksatsing».( Benedikte Narum Jenssen, Jon Anders 
Narum, Lars Christian Narum) 
 
Lederne for Kammermusikkenserien Ressonans mener at «valgt modell vil gi akkurat den fleksibilitet 
og mulighet for innovasjon som framtidas musikkliv i Innlandet er tjent med. Det er også viktig å 
trekke fram et ikke helt ubetydelig antall frilansmusikere på høyt nivå innen mange sjangere som er 
bosatt i Gjøvikregionen, og ikke minst arrangementskompetansen som finnes i byen. Gjøvik 
kultursenter bidrar på konsertfronten med alt fra etablerte kommersielle suksesser som leier storalen, 
til nyetablerte og ukjente musikere og band som får leie Friscena gratis. Med samarbeidsklimaet, 
innovasjonsviljen, fagkompetanse og entusiasmen vi finner på musikkfeltet i Gjøvik i dag, mener vi 
det vil være riktig valg å legge Musikk Innlandet nettopp hit» (Gunnar Flagstad, Norges 
Musikkhøgskole, Johannes Skyberg, musikkprodusent, Kristin Fyran Mikkelsen (Høyskolelekor Barrat 
Due Musikkinstitutt»). 
 
Avslutningsvis viser en til uttalelsen fra Gjøvik kommune som ved sin uttale påtar seg 
vertskommuneansvaret for Musikk i Innlandet, med de forpliktelser, også økonomiske slik den 
beskrives i utredningens anbefalinger. Videre framgår det at Gjøvik kommune vil etablere et nytt 
kulturhus med Innlandets beste konsertsal, øvingslokaler og administrasjonskontor i et nytt 
kulturbygg.  
 
Vi anbefaler derfor på det sterkeste at regionrådet i Gjøvikregionen oppfordrer fylkestingene i 
Oppland og Hedmark  til å legge admin istasjonen av det nye Musikksenter Innlandet til Gjøvik og 
Gjøvikregionen. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 18/74235 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

33/2018 Regionrådet 09.11.2018 

 
 

Uttale fra Regionrådet - Ønsker beslutning om hovedsykehus ved Mjøsbrua nå 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
1.Regionrådet kan ikke akseptere at Innlandet rykker bakover i Helse Sør-Østs investeringsportefølje.   
2.Regionrådet ber derfor styret i Helse Sør-Øst vedta på styremøtet i desember oppstart av 
konseptfasen, inkludert vedtak om lokaliseringen av hovedsykehuset ved Mjøsbrua i tråd med 
Sykehuset Innlandets anbefaling.  
3.Regionrådet ber Statsråd Bent Høie  påse at styret i Helse Sør-Øst på styremøtet i desember 
igangsetter oppstart av konseptfasen, inkludert vedtak om lokaliseringen av hovedsykehuset ved 
Mjøsbrua i tråd med Sykehuset Innlandets anbefaling. Deretter forventer regionrådet at statsråden 
raskt gir Helse Sør Øst et mandat til å gjennomføre konseptfasen uten unødige forsinkelser. 
Regionrådet regner med at regjeringen prioriterer befolkningen i Innlandet like høyt som folk som 
bor i Oslo-området. 
4. Regionrådets uttalelse sendes Bent Høie og Helse Sør- Øst 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Sør-Øst RHF kan på styremøtet i desember ta stilling til et framtidig målbilde for 
Sykehuset Innlandet, og lokalisering av et nytt hovedsykehus. Det er en viktig milepæl. 
 
Vurdering 
Investeringer i dagens sykehus i Innlandet, eller en ny sykehusstruktur i regionen, ligger langt ute i 
Helse Sør-Østs planlagte investeringsportefølje. Innlandets felles utfordring er å vinne fram i kampen 
om penger til et godt sykehustilbud. Sykehusprosjektene i Oslo-regionen ligger foran i køen, og 
legger beslag på svært store investeringer. Helse Sør-Øst etterlater ingen tvil om at Sykehuset 
Innlandet må få økonomien i balanse over flere år før nyinvesteringer er aktuelt. Dermed kan 
nødvendige investeringer i sykehusene ved dagens struktur bli stående i stampe samtidig som 
Innlandet ikke får en ny sykehusstruktur. Det er ikke en holdbar situasjon.  
 
I lys av den aktuelle situasjonen, og basert på tidligere høringsuttalelser, bes  regionrådet bidra til 
framdrift og forutsigbare prosesser i det videre arbeidet for bedre sykehustjenester og en 
bærekraftig sykehusstruktur. Det vil ikke tjene pasientene eller samspillet med 
primærhelsetjenestene hvis Innlandet rykker bakover i Helse Sør-Østs investeringsportefølje. 
Samtidig som kommunene i regionrådet fastholder tidligere høringsuttalelser, må vi erkjenne at 
nødvendige sykehusinvesteringer i Innlandet trolig ikke blir utløst innenfor dagens struktur. Til det er 
den nasjonale konkurransen om investeringer for hard. Gjøvikregionen og Innlandet bør derfor stå 
sammen i kampen for økte investeringer, og endringer som gir pasientene bedre sykehustjenester. 
Befolkningen i Innlandet må kunne forvente like gode sykehustjenester som folk bosatt i Oslo-
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området.  
 
 
Fakta: 
«Skriv her» 
 
Egenvurdering: 
«Skriv her» 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
 
 
 


