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Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

04/2019 Regionrådet 05.04.2019 

 
 

Godkjenning av protokoll REG 18.01.2019 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 

Vedlegg i saken: 
29.03.2019 Protokoll REG 18.01.2019 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/19121 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 18.03.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

05/2019 Regionrådet 05.04.2019 

 
 

Organisering av det regionale (interkommunale) samarbeidet i Gjøvikregionen 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
 

1. Det gjennomføres en prosess i perioden april-august 2019 der organisering, oppgaver og 
aktuelle hovedspørsmål drøftes. 

2. Regionsjefen ivaretar administrativt koordinering av prosessen, med en egen prosjektleder. 
Fylkeskommunen involveres. Utgifter dekkes innenfor Gjøvikregionen utviklings gitte rammer. 

3. Regionalt ordfører-/rådmannsmøte (ORM) er styringsgruppe for prosessen.  
4. Ansatte ivaretas iht. Hovedavtalen, og involveres i prosessen. 
5. Det orienteres om prosessen i oppsatte Regionråd. 
6. Regionsjefen utarbeider forslag til samarbeidsavtale, delegeringsreglement, 

videredelegeringsreglement og avtale med Gjøvik kommune om administrative 
støttefunksjoner.  

7. Det fattes vedtak i alle kommunestyrer, og ev. i fylkeskommunen, av ny samarbeidsavtale om 
Interkommunalt politisk råd/Regionråd før 1. juli. Prosessen skal ta høyde for en runde innom 
formannskap/kommunestyrer, før samarbeidsavtalen sluttbehandles. 

8. Administrative og økonomiske konsekvenser innarbeides i hhv kommunenes og regionnivåets 
handlingsplaner og budsjetter fra 2020. 

 
 

 
Vedlegg i saken: 
18.03.2019 Notat om organisering av Regionrådet og GU av mars 2019 

 

Fakta: 
 
Regionsjefen har i flere omganger fått en bestilling fra Regionrådet, om å legge frem en vurdering 
av organiseringen av det interkommunale samarbeidet i Gjøvikregionen. 
 
Ny Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020 vedtatt av regionrådet den 21. september 2018 
(sak 29/2018) og reglementet for Regionrådet, definerer Regionrådets og Gjøvikregionens 
oppgaver.  
Målene er økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og økt innbyggertall, og satsningsområdene er a) 
Infrastruktur og virkemidler, b) verdiskaping og kompetanse (industri-IKT-Bio) og c) attraktivitet og 
omdømme (profilering, markedsføring, internasjonalisering mm.) 
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Regionrådets oppgaver (utdrag fra reglementet). 
Regionrådet for Gjøvikregionen er et politisk samarbeidsorgan (…), et beslutningsorgan for 
partnerskapsavtalen (…) skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og 
fylkeskommunen og skal være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer. 
Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer (…) å skape gode 
levekår og utviklingsmuligheter (…) gi uttalelser i saker som er viktige for regionen (…) kan 
samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for kommunene og skal få 
framlagt årlig(e) handlingsplan(er) som regionrådet selv vedtar, (…) være en pådriver i utvikling av 
Gjøvikregionen ved å gi aktive innspill, fremme saker som kan settes på dagsorden, samt gjennom 
å vedta rammer for ressursbruk og prioriteringer på et overordnet plan. 

Gjøvikregionen utviklings oppgaver. 
Regionrådets administrasjon, ledelse, økonomistyring, plan- og strategiarbeid og regionalt 
utviklingsarbeid, kommunikasjon og løpende profilering, prosjektgjennomføring og -oppfølging, 
ivareta fellesoppgaver og -arrangementer i Bright House, administrere partnerskapsmidler og 
Regionalt Næringsrettet Bedriftsprogram (RBN), ivareta etablererveiledning (for Gjøvik og Vestre-
Toten), International Network (INN, velkomst- og verstskapssenter for kompetansearbeidskraft) og 
Handelskammeret (godkjent av Nærings- og Handelsdepartementet). 
Regionsjefen legger til grunn at kommunene i regionen ønsker å videreføre det regionale 
samarbeidet på dagens nivå. En eventuell endring i de regionale oppgavene må avklares i den 
videre prosess.  
 
Egenvurdering: 

Anbefalt organisering. 
Ut fra tidligere vedtak, oppgaveportefølje, vurdering av ulike organisasjonsformer (AS, IKS mm.) 
som er tillatt innenfor lovverket, anbefaler regionsjefen at Regionrådet/Gjøvikregionen utvikling 
formelt organiseres som et Interkommunalt politisk råd i henhold til Kommunelovens kapittel 18 
(ny rettslig bestemmelse). Navnet på organet anbefales å bli; Regionrådet for Gjøvikregionen – 
interkommunalt politisk råd. Begrepet «interkommunalt politisk råd» må være med i navnet. 
 
I tråd med kommunelovens bestemmelser velger hver kommune sine representanter til et 
representantskap, som formelt er Regionrådet. Det avklares om fylkeskommunen skal delta. Det 
vedtas en samarbeidsavtale mellom deltakerne, det lages et delegeringsreglement som angir hva 
deltakerne delegerer til Regionrådet. Representantskapet kan opprette et styrende organ 
(Regionstyre), og velger ev. dette. Kjønnsbalansen må ivaretas. Det åpnes for ev. fylkeskommunal 
deltakelse. Det lages et videredelegeringsreglement, som angir hva Regionrådet delegerer til et 
ev. regionstyre, og hva som delegeres til Regionsjefen. 
Regionsjefen og rådmannsutvalget (RUG) er saksforberedende organ, innstiller til Regionstyret på 
sine saksområder og har møte- og forslagsrett i regionstyret og regionrådet. Regionsjefen 
koordinerer arbeidet. 
Det lages en avtale med Gjøvik kommune om administrative støttefunksjoner.  
 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/19158 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 18.03.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

06/2019 Regionrådet 05.04.2019 

 
 

Høring - Partnerskap mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 

1. Regionrådet slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et 
forpliktende samarbeid mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune 
gjennom en partnerskapsavtale. 

2. Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og 
bør klargjøres og tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en 
møtearena hvor man drøfter høringsuttalelser og planprosesser. 

3. Den økonomiske rammen som avsettes til regionene bør minimum opprettholdes 
på dagens Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til 
mer regional utvikling må rammene økes med kr 1 mill pr region. 

 
 

 
Vedlegg i saken: 
18.03.2019 Høringsnotat - partnerskapsmodell - kommunene i Innlandet og Innlandet 

fylkeskommune 
18.03.2019 Utkast til partnerskapsavtale - kommunene i Innlandet og Innlandet 

fylkeskommune 
 

Fakta: 

Bakgrunn  
Fylkestingene i Hedmark og Oppland og Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune er opptatt 
av å videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet med kommunene og regionrådene når 
de to fylkene slås sammen fra 2020. Innlandet fylkeskommune har derfor initiert et arbeid for 
å etablere en ny samarbeidsavtale- og modell mellom den enkelte kommune og Innlandet 
fylkeskommune.  
Fylkeskommunene er opptatt av å synliggjøre at kommunene er de viktigste 
samarbeidspartnere. Dette var bakgrunnen for at fellesnemnda i juni 2018 vedtok å opprette 
en egen referansegruppe i arbeidet med å videreutvikle et partnerskap med kommunene. 
Gruppen består av regionrådslederne og representanter for fellesnemda. Referansegruppen 
har hatt fire møter i perioden august 2018 til februar 2019. Det legges opp til at 
referansegruppen opprettholdes fram til 2020.  
Prosessen har gått over relativt lang tid og har involvert regionrådene og kommunene ved 
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flere anledninger. I tillegg til referansegruppas arbeid er det gjennomført to store samlinger 
med kommunene (22. mars 2018 og 8. februar 2019), og det er holdt egne fagsamlinger med 
regionrådenes administrative ledere.  
Høringsfristen settes til 30. juni 2019. Det legges opp til behandling i fellesnemndas møte 19. 
september 2019, og sluttbehandling i nytt fylkesting den 11.-12. desember 2019. 
 
 
 

Partnerskapsmodell – grunnleggende forutsetninger  
De 10 regionrådene i Hedmark og Oppland er ulike. Det er blant annet ulik finansieringsmodell 
og organisering av arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte.  
Siden 2003 (og deltakelsen i det nasjonale forsøksprosjektet «Fritt Fram») har Oppland 
fylkeskommune hatt en partnerskapsavtale med kommunene/regionrådene i fylket. Avtalene 
innebærer en gjensidig forpliktelse til å bidra med økonomiske og administrative ressurser, 
men også en tilsvarende gjensidig forpliktelse til å gjennomføre tiltak i tråd med vedtatte mål, 
strategier og handlingsplaner. Erfaringene viser at modellen har gitt gode finansielle 
muligheter til å følge opp utviklingsarbeid og prioriterte satsinger med et forutsigbart og 
langsiktig perspektiv. Også Hedmarksregionene har signalisert ønske om at den nye modellen 
for Innlandet bør bygges på partnerskapsprinsippene.  
 

I forslaget til avtale legges det til grunn at en viderefører samlet øremerket bevilgningsnivå til 
regionrådene. Dette utgjør om lag 23,7 mill. kr, herunder 17,7 mill. kr som pr. i dag fordeles i 
Oppland og 6 mill. kr som benyttes til lønn/adm. i Hedmark. Med en forutsetning om at 
Innlandet fortsatt vil ha 10 regionråd, og at det etableres en finansieringsløsning for 
Hadelandsregionen hvor en deler kostnaden 50/50 med Viken, gir det en ramme på 2,5 mill. kr 
til hvert regionråd. Det legges videre til grunn at det enkelte regionråd kan dekke inntil 50 pst. 
av kostnaden til daglig leder for det enkelte regionråd innen denne rammen. Restbeløpet 
stilles til disposisjon som utviklingsmidler. Det forutsettes at det enkelte regionråd minimum 
bevilger 1 mill. kr til regionrådets arbeid. De ansatte ved regionrådskontorene i Hedmark er 
ansatt i fylkeskommunen. Det åpnes for at dette kan videreføres. Dekning av lønnskostnader 
for dette skjer ved avkorting av den frie rammen som fordeles til regionrådet.  
 

Konsensusprinsippet ligges til grunn for hvert regionråds arbeid og oppfølging av 
partnerskapsavtalen. Enkeltkommuner kan stå utenfor tiltak eller satsinger, der dette er 
naturlig og har tilslutning fra de øvrige deltakerne. Regionrådsarenaen skal gjennom 
partnerskapsavtalen fremstå som en politisk og strategisk samarbeidsarena.  
 

Innlandet fylkeskommune forplikter seg til å bruke regionrådene bl.a. til tidlig drøfting og god 
forankring av faglige og politiske prosesser med kommunene. Typisk vil dette gjelde 
planprosesser, høringer og fortløpende dialog med kommunene.  
Fylkeskommunen vil møte med fylkespolitikere i regionrådsmøtene. I tillegg vil det utpekes en 
administrativ kontaktperson i fylkeskommunen for hvert regionråd. Administrasjonen vil ha 
møterett.  
 
Regioninndeling 

I saksframstillingen til prosjektleder reises spørsmålet om Innlandet har en hensiktsmessig 
geografisk inndeling av dagens regionstruktur. I den sammenheng påpekes viktigheten av at 
eventuelle strukturendringer har en god forankring i kommunene, og pr. i dag synes det som 
om det ikke er modent å endre regionrådsinndelingen. I den grad det blir aktuelt med 
sammenslåing av regionråd bør det vurderes ordninger som ikke oppleves som for ugunstige, 
eksempelvis ved å sikre at det sammenslåtte regionrådet i en periode beholder de 
opprinnelige tilskuddene. 
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Fellesnemdas arbeidsutvalg vedtok på møte 8.3 følgende tillegg: Arbeidsutvalget legger i 
hovedsak dagens regioninndeling til grunn, men oppfordrer den enkelte kommune til å ta en diskusjon 
om hvilket regionråd det er naturlig å delta i. Arbeidsutvalget signaliserer at det er grunnlag for 
maksimalt to regionråd i Gudbrandsdalen. 
Administrative ressurser  
I Hedmark er det i alt 6,8 årsverk i faste administrative stillinger knyttet til de fire 
regionrådskontorene. Alle disse stillingene er formelt og økonomisk knyttet 
sentraladministrasjonen i Hedmark fylkeskommune, og de ansatte er omfattet av 
«Omstillingsdokumentet» på lik linje med andre fast ansatte i Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner.  I Oppland stiller fylkeskommunen med et tilskudd på kroner 450.000,- pr 
regionråd som fylkeskommunens bidrag til administrativ ressurs/ledelse av kontoret. I 
Oppland er de faste administrative stillingene formelt og økonomisk knyttet enten til 
administrasjonen i en vertskommune eller til et eget utviklingsselskap. Det er variasjoner i 
antall ansatte i de enkelte regionråd. Arbeidsgivers oppgaver og ansvar overfor de ansatte, i 
henhold til lov og avtaleverk, skal ivaretas på en god måte i omstillingsprosessen.  
 

Ny kommunelov  
I ny kommunelov er det kommet inn en egen bestemmelse (§18-1) om Interkommunalt 
politisk råd, - spesielt med tanke på regionrådene. I loven er det gitt overgangsregler for 
interkommunale samarbeid som pr. i dag er organisert som interkommunalt styre etter 
tidligere §27. De av våre regionråd som er organisert etter eksisterende lovs § 27, har følgelig 
4 år på seg til å organisere seg i samsvar med § 18-1. Det ligger til det enkelte regionråd å 
forberede aktuelle endringer i egen selskapsorganisering/egne vedtekter. 
 

Egenvurdering 

Det oppleves som positivt at Innlandet fylkeskommune vil videreføre prinsippet om et 
forpliktende partnerskapssamarbeid mellom kommunene og den nye fylkeskommunen. 
Erfaringene fra partnerskapssamarbeidet i Oppland er lagt til grunn, samtidig som det 
åpnes for tilpasninger for å imøtekomme ønsker fra kommunene i Hedmark. Dette gjelder 
bla arbeidsgiverforhold og kontorplasseringer. 
Vi er enige i at konsensusprinspippet skal legges til grunn i oppfølging av 
partnerskapsavtalen, men er usikre på hvordan en skal tolke formuleringen om at                    
« enkeltkommuner kan stå utenfor tiltak, eller satsinger, der dette er naturlig og har 
tilslutning fra øvrige deltakere.» Muligens bør dette formuleres slik at meningen ikke kan 
misforstås. 
 

I saksdokumentet slås det fast at kommunene er fylkets viktigste samarbeidspart og at 
fortsatt forpliktende kommunalt samarbeid i regionråd begrunnes i et stort antall 
kommuner fra et større geografisk område, samt «et behov for å styrke koordinering og 
samarbeid, både politisk og faglig, på tvers av kommunegrenser og mellom 
forvaltningsnivåer».  
Viktigheten av å ha en felles møtearena hvor samfunnsutviklingstemaer behandles 
begrunnes i at arenaen skal brukes til å løfte samfunnsutviklerrollen og tidlig drøfting og 
forankring av faglige og politiske prosesser som involverer kommunene, eks vis  
planprosesser, høringer og fortløpende dialog med kommunene. Videre fastslås det at 
regionrådsarenaen må utvikles ytterligere for å definere hva «utfordringene krever og hva 
samarbeidet skal brukes til. Her nevnes videre det vi mener bør løftes fram tydeligere som 
en målsetting med samarbeidet, nemlig strategisk samarbeid om å utvikle Innlandet utfra 
ulike regioners fortrinn og muligheter. Vi savner konkrete målsettinger med samarbeidet 
og spesielt målsettinger om at en på flere områder kan uttrykke ambisjoner om å bli 
nasjonalt ledende ved å bygge på regioners fortrinn og muligheter. 
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For kommunene i Oppland reduseres tilskuddet fra fylkeskommunen med ca kr 500’. I 
tillegg er verdien av rammen fra fylkeskommunen gjennom årene er redusert som følge av 
at det ikke er kompensert for prisstigning. 
En ønsker å vite mer om begrunnelsen for at regionrådene i Oppland får redusert 
tilskuddet av utviklingsmidler. Er det slik at andre aktører skal overta mer av ansvaret for å 
bidra til regional utviklings- og verdiskapingsarbeid?  En viser her til at Hedmark tildeler 
store tilskudd til kunnskapsparken (Klosser) og at de har en ordning som åpner for at 
regionene kan søke støtte til spesifikke satsinger. Evaluering av Fritt Fram og senere 
partnerskapsinstituttet i Oppland slår fast at forutsigbarhet i utviklingsmidler kombinert 
med strategisk planlegging gir bedre uttelling og ressursbruk sammenlignet med 
ordningen en hadde før med søknadsbasert tilskudd. 
I henvisningen til at regionene må tilpasse seg ny kommunelov glemmer man kanskje å ta 
høyde for at regionene vil kunne organisere seg ulikt. Det er viktig med fylkespolitisk 
representasjon, og en er enig i at denne må bestå av sentrale politikere . Dersom det blir 
slik at flere regioner organiserer seg med representantskap og regionstyrer vil det kunne 
bli en utfordring å få til en stabil og representativ deltakelse i 10 regionråd. Dette ble også 
påpekt som en utfordring under Arbeidsutvalgets behandling 8.3 : – Situasjonen i 

Gudbrandsdalen med tre regionråd pluss Gudbrandsdalstinget er ikke holdbar, mente Kari-Anne Jønnes 
(H), som pekte på at det blir krevende å følge opp alle regionrådene på en god måte. 

Konklusjon 
En slutter seg til det framlagte forslaget til organisering til et forpliktende samarbeid 
mellom samarbeidende kommuner og fylkeskommune gjennom en partnerskapsavtale. 
Den økonomiske rammen er for regionene i Oppland redusert, og dersom en skal ha 
ambisjoner om å bli ledende nasjonalt på flere områder, og samtidig kutter ned på 
utviklingsmidlene til regionrådene i Oppland, blir det en mis-match som resultat. Rammen 
bør minimum opprettholdes på dagens Opplandsnivå, men dersom en vil synliggjøre 
ambisjoner om å få til mer regional utvikling må rammene økes med kr 1 mill pr region. 
Målsettingen med det regionale utviklingssamarbeidet må bli mer ambisiøst og bør 
klargjøres og tydeliggjøres slik at partnerskapet framstår som mer enn en møtearena hvor 
man drøfter høringsuttalelser og planprosesser. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/19167 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 18.03.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

07/2019 Regionrådet 05.04.2019 

 
 

Høringsinnspill fra Gjøvikregionen - NTP 2022-2033- hovedutfordringer på 
transportområdet 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
Regionrådet i Gjøvikregionen mener at hovedutfordringer på transportområdet for Gjøvikregionen 
er knyttet til; 
 

1. Redusert fremkommelighet for næringstransport og pendlere, stor trafikk og høy 
ulykkesrisiko i transportkorridoren mellom Raufoss-Gjøvik-Mjøsbrua. Risiko for 
manglende regional integrasjon på litt sikt. 

2. Fremkommelighetsutfordringer for varetransport fra industrien, kø- og 
forsinkelsesproblematikk, spesielt i transportkorridoren sørover fra Gjøvikregionen, via 
Hadeland og Nittedal, forbi Oslo, bl.a. til eksport. I fremtiden fare for utflytting av 
bedrifter og redusert attraktivitet som lokaliseringssted. 

3. Potensialet i dag for økt bruk av bane til arbeids- og studiependling mm bremses pga. 
manglende frekvens og lang kjøretid på jernbane. Dette vil i fremtiden redusere 
regionens attraktivitet som arbeidssted og bosted.  

4. Lav standard, rasfare og trafikksikkerhetsutfordringer på fylkesvegnettet, spesielt for 
Rv33 beredskapsveg (omkjøring) for Rv4 og E6. Fortsatt lav standard vil svekke 
distriktene. 

5. Stor trafikk gjennom Gjøvik bysentrum er en miljøutfordring og 
fremkommelighetsutfordring i dag, og vil hindre ønsket byutvikling og oppnåelse av 
lokale miljø- og klimamål. 

 
 

 
 

 
Vedlegg i saken: 
18.03.2019 201803032-10Nasjonal transportplan 2022-2033. Invitasjon til å komme med 

innspill om hovedutfordringer på transportområdet 
 

Fakta: 
 
Samferdselsdepartementet har igangsatt ny prosess og organisering av arbeidet med neste 
Nasjonale transportplan, der fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget blir bedt 
om innspill til NTP-arbeidet i flere omganger. Nå i tidlig fase av arbeidet ønsker departementet 
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innspill om hva som er de største utfordringene på transportområdet for de ulike 
fylkene/regionene. Departementet ber om at det skilles mellom dagens utfordringer og hvilke 
utfordringer vi står overfor i fremtiden. 
Fylkeskommunen skriver at det vil være viktig å synliggjøre hva som er de reelle transport- og 
mobilitetsutfordringene sett fra vårt fylke / våre regioner, uavhengig av de ulike 
forvaltningsnivåenes ansvarsområder.  
 
Fylkeskommunen ber regionene vurderer og rangerer hva de mener vil være de viktigste 
utfordringene i våre transportkorridorer framover - lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for 
person og gods/næring. Fylkeskommunen understreker at de nå ønsker å få innspill på 
utfordringer, og at mål, løsninger og prioriteringer på prosjekter ikke vil være tema i denne fasen 
av arbeidet.  
Samferdselsdepartementet har poengtert at fylkeskommunenes innspill skal baseres på 
fylkesinndelingen per 1.1.2020 - etter gjennomføring av regionreformen. Dette betyr at Hedmark 
og Oppland fylkeskommuner vil – på bakgrunn av regionenes innspill – utarbeide et felles innspill 
fra begge fylkeskommunene, som også vil bli behandlet i arbeidsutvalget til fellesnemda for 
Innlandet fylkeskommune.  På grunn av fylkeskommunens frist for innspill til 
Samferdselsdepartementet, ber vi om innspill fra regionene innen 12. april.   
 
 Egenvurdering: 
 
Regionsjefen tar utgangspunkt i ATS for Mjøsbyen og Stor-Oslo Nords prioriteringer når det skal 
pekes på de viktigste transportutfordringene for Gjøvikregionens innbyggere og næringsliv. 
Regionsjefen registrerer videre at det i brevet fra fylkeskommunen, og i samferdselsministerens 
uttaler om utfordringer, er lagt stor vekt på næringslivets utfordringer. 
Utfordringer for Gjøvikregionen i dag og i fremtiden: 
I dag er transportkorridoren Raufoss-Gjøvik Mjøsbrua (øst-vest og nord-sør) preget av redusert 
fremkommelighet for næringstransport og pendlere, stor trafikk og høy ulykkesrisiko. Pendlingen 
mellom Hamar - Gjøvik og mellom Lillehammer - Gjøvik er økende og siste 3 år har dagpendlingen 
mellom Mjøsbyene økt med 20%. Kravet til god framkommelighet øker vesentlig og vil være en 
forutsetning for pasientsikkerheten når nytt Mjøssykehus tas i bruk. (Jfr helseministerens 
beslutning om beliggenhet). 
 
I fremtiden vil transportkorridoren Raufoss-Gjøvik Mjøsbrua (øst-vest og nord-sør) kunne bli 
preget av manglende utvikling av Mjøsbyen som en felles bo- og arbeidsregion, dvs. sviktende 
regional integrasjon på tvers av Mjøsa i det nye Innlandet fylke. 
I dag har næringslivet, og spesielt industrien utfordringer med fremkommelighet (kø- og 
tidsutfordringer), transportkostnader og manglende transporteffektivitet for viktig godstransport 
(stor andel eksport), spesielt i transportkorridoren sørover fra Gjøvikregionen, via Hadeland og 
Nittedal, forbi Oslo. I regi av Stor-Oslo Nord-alliansen er det under utarbeidelse en Regional 
utviklingsanalyse, som dokumenterer dette. 
 
I fremtiden vil det pga. transportutfordringene bli mindre attraktivt å velge å lokalisere seg i 
Gjøvikregionen, eller å fortsatt være lokalisert i Gjøvikregionen, med den følge at verdiskapningen 
og regionens bidrag til nasjonens velferd reduseres. Regionen har mange bedrifter med 
utenlandske eiere, noe som skaper en økt sårbarhet og kan føre til flytting utenlands. Stor-Oslo 
Nords Regionale utviklingsanalyse vil også belyse dette spørsmålet. 
 
I dag bremses potensialet for økt bruk av miljøvennlige transportmidler som jernbane, til bl.a. 
arbeids- og studiependling, som følge av manglende frekvens og lang kjøretid. 
I dag og i fremtiden vil et lavstandard jernbanetilbud svekke regionens attraktivitet som 
arbeidssted og bosted. Innbyggere og næringsliv en altfor lav standard, rasfare og 
trafikksikkerhetsutfordringer på fylkesvegnettet, og selv om det skal være fokus på 
hovedutfordringer, gjelder dette spesielt for Rv33 som en helt sentral beredskapsveg (omkjøring) 
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for Rv4 og E6, ved bl.a. vegarbeid og tunnelvedlikehold.  
I fremtiden vil en fortsatt lav standard på fylkesvegnettet føre til flere uønskede situasjoner, og til 
en svekket attraktivitet for distriktskommunene og en økt sentralisering av bosetting og bedrifter, 
til de områder der infrastrukturen er mer tilfredsstillende. 
 
I dag er den store trafikken på Rv4 gjennom Gjøvik bysentrum en miljøutfordring.  
I nær fremtid vil Rv4 være en barriere for ønsket byutvikling og lokale miljø- og klimamål, og 
hindre at Gjøvik fremstår med et attraktivt og aktivt sentrum, preget av sykkel og gange. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Forslag til Bioøkonomistrategi for Gjøviikregionen 2018-2022 
 

1. Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Regionrådet for Gjøvikregionen vedtar Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen 2018-
2022, datert 12. november 2018 ( høringsutkastet), med følgende endringer; 

a. Omtale av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Dokka videregående skole 
og Norsk Landsbruksrådgivning i Innlandet tas inn i kapittel 7 
(Kompetansemiljøene), slik regionsjefen har foreslått i vurderingen. 

b. Ny tekst i tiltakene T2, T4, T5, T7, T10, T11, T16 og nytt tiltak T19, innarbeides i 
Handlingsprogrammet i tråd med regionsjefens anbefalinger i vurderingen. 

c. Regionsjefen gis fullmakt til mindre redaksjonelle endringer 
 
 

 
Vedlegg i saken: 
18.03.2019 Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen 12 november 2018 
18.03.2019 Høringsuttalelser og diverse innspill 

 
Fakta.                                                                                                                                                           
Prosessen med Bioøkonomistrategien for Gjøvikregionen har i realiteten pågått over flere år, fra 
Landsbyen Næringshage laget et forprosjekt i 2016, via Byregionprogrammet, til prosessen det 
siste drøye halvåret. Bioøkonomistrategien for Gjøvikregionen baserer seg for en stor grad på 
Bioøkonomistrategien for Innlandet.  Til høringsutkastet gjorde regionsjefen en god del endringer 
som følge av de innspillene som kom. Samtlige kommuner i regionen har bidratt med innspill 
underveis, og avgitt enten administrative eller politiske uttalelser til høringsutkastet.                              
Regionsjefen foreslår flere endringer i Bioøkonomistrategien som følge av skriftlige 
uttalelser/innspill og møter i høringsfasen Regionrådets bestilling om å utvikle en 
bioøkonomistrategi henger sammen med den prosess som har vært gjennomført knyttet til 
Strategisk Plan for Gjøvikregionen. Her er bioøkonomi et sentralt satsningsområde. Regionrådets 
vedtak av Strategisk Plan den 21. september 2018 befestet dette.  
 
Det var forutsatt at prosessen skulle landes høsten 2018, med et vedtak i regionrådet i desember.  
Ulike myndigheter, miljøer og kommunene har deltatt i den endelige utformingen av 
bioøkonomistrategien. For å sikre at prosessen ga mulighet til uttalelser fra alle kommuner og flere 
miljøer, ble høringsfristen utvidet (i ordfører-/rådmannsmøtet) fra 30.11.18. til 15.2.19.  
Bioøkonomistrategien ble forutsatt sluttbehandlet i Regionrådet 5. april 2019. Prosessen har med 
bioøkonomistrategien vært todelt; Den ene delen av prosessen løp i 2016-2017, og var knyttet til 
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Forprosjekt Bioøkonomi i Gjøvikregionen (Landsbyen Næringshage AS) og Byregionprogrammet. 
Det ble gjennomført flere arbeidsverksteder med fokus på bioøkonomi. Mange sentrale aktører i 
Gjøvikregionen deltok i denne prosessen.   
 
Den andre delen av prosessen har foregått høsten/vinteren 2018. Den har basert seg på de 
tidligere nevnte arbeidsverksteder, samt den relativt ferske Bioøkonomistrategien for Innlandet. 
Gjennom Innlandsprosessen har alle de sentrale aktørene i fylkene blitt involvert. Prosessen i 
Gjøvikregionen denne høsten, har derfor fokusert på å samle trådene, og involvere kommunene 
og en del viktige aktører i Gjøvikregionen, i utformingen av regionens strategi. Denne er samtidig 
en konkretisering av Innlandets strategi. Det er underveis gjennomført flere møter med Oppland 
Fylkeskommune, der arbeidsutkast til bioøkonomistrategi har vært gjennomgått, og spesielt 
handlingsdelen har vært drøftet. Saken har vært drøftet i Rådmannsutvalget (RUG) og 
Ordførermøtet (ROM), og i Regionrådet den 21.9. (orienteringssak). Det ble etablert en 
ekspertgruppe i prosessen, bestående av Torbjørn Skogsrød (NTNU), Atle Jensen (Kapabl AS), Arne 
Erik Fønhus (Landsbyen næringshage) og Arnt-Oluf Eide (skogbrukssjef Gjøvik). Denne ble utvidet 
med Camilla Rostad (Mat fra Toten). Ekspertgruppe har avviklet to møter, der det i siste møtet 
også var deltakelse fra Kjell Joar Rognstad (fylkesmannen), Dag Arne Henriksen (Oppland 
fylkeskommune), Erik Lagethon (Oppland fylkeskommune), Bjørn Iversen (Vestre Toten kommune) 
og Øivind Hansebråten (Raufoss industripark).           
 
Bioøkonomistrategien har vært tatt opp i Plan- og samfunnsutviklingsforum i Gjøvikregionen 
(møte, 13. september). Gjøvik, Nordre Land og Østre Toten ga innspill i møtet, og i tillegg sendte 
Gjøvik en epost med en del innspill. Plan- og samfunnsutviklingsforum (kommunenes 
representanter) påtok seg den 13.9. oppgaven med å bringe strategiutkastet ut til kommunene 
(fagavdelingene) og ha en prosess på dette, for deretter å sende eventuelle kommunale innspill til 
Gjøvikregionen utvikling innen 19 oktober (dvs. 5 ukers frist). Det kom innspill fra samtlige 
kommuner.  Gjøvik ga uten tvil det grundigste og mest omfattende innspillet, men alle 
kommunene har bidratt med konstruktive forslag til endringer og tillegg.  Det er gjennomført 
særmøter med Norwegian Wood Cluster, HOFF SA og NIBIO. Det er gjennomført eget møte med 
Klosser, og sekretariatet for NCE Heidner. Høringsutkastet datert den 12. november tok opp i seg 
innspillene som kom fra kommunene og andre instanser. Regionsjefens vurdering konsentrerer 
seg derfor om de innspill/uttalelser som er kommet til høringsutkastet, og de endringer som 
foreslås i dokumentet.  
                                                                                                                                                                             
Egenvurdering: 
Regionsjefen vil understreke at det nå er gitt god tid til å uttale seg til utkastet.  Regionsjefen vil 
understreke at Bioøkonomistrategien gjelder hele Gjøvikregionen og mange utenfor regionen. Det 
må også sies at mange av tiltakene er uferdige, og må bearbeides videre. De må forankres godt, og 
planlegges.  Gjøvik kommune foreslo visjonen; «Gjøvikregionen - ledende innenfor bærekraftig 
biobasert næringsutvikling». Regionsjefen mener forslaget er godt, men har endret det til; «Best 
på bærekraftige biobaserte næringer». Regionsjefen vil understreke at dette er en ambisiøs 
visjon, i et Innland der Gjøvikregionen er omkranset av andre gode bioregioner.» 
 

Høringsuttalelser og vurdering av endringsforslag. 
Søndre Land kommune uttaler at «en evalueringsform, eller en måling av måloppnåelse bør inn i 
strategien.» 
Regionsjefen er enig i at måloppnåelsen skal måles, og mener at de tre hovedmålene er målbare, 
enten ved hjelp av offentlig statistikk, eller ved beskrivelse av resultater av aktivitetene. Dette 
behøver ikke presiseres i selve strategien. 
 
Søndre Land kommune uttaler at Gjøvikregionens prosjekter bør generelt tilstrebe mer involvering 
av 
og bedre kommunikasjon med fagmiljøene i kommunene. Søndre Land foreslår at mindre 
prosjekter, 
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som KOM (Kultur, Opplevelser og Mat), også bør nevnes. 
Regionsjefen tar dette til etterretning, og viser også til at informasjonsutveksling og involvering i 
stor 
grad må skje gjennom de etablerte forumene; Rådmannsutvalget (RUG), Næringsforum 
(næringsrådgiverne), Plan- og samfunnsutviklerforum (PLU) og Kommunikasjonsforum 
(kommunikasjonsrådgiverne i kommunene). Det er viktig at de som deltar i forumene, tar med seg 
informasjon tilbake til kommunen. Regionsjefen er enig i at prosjekt KOM bør tas inn i 
Bioøkonomistrategien som et nytt tiltak T19 (se senere i saken). 
 
Nordre Land kommune mener jordbruket bør gis større plass i dokumentet. 
Gjøvik kommune har uttalt (F-sak 149/2018) at den gir sin tilslutning til høringsutkast til 
Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen datert 12. november 2018, med følgende tillegg: 
• Denne saken omhandler ikke det tradisjonelle landbruket. Regionsjefen viser til Nordre Land og 
Gjøviks innspill vedr. omtalen av landbruket, og vil understreke at landbruket (herunder 
jordbruket) er den grunnleggende ressursbasen for bioøkonomien, og er dermed del av denne 
bioøkonomistrategien, men er bioøkonomistrategien er ikke en strategi for 
hvordan man kan øke volum og kvalitet i landbruksproduksjonen, og dermed ikke en «strategisk 
landbruksplan». Biostrategien omhandler hvordan man bedre og på andre måter kan utnytte all 
den 
biomassen som vokser og produseres, herunder mat og skog. 
Regionsjefen vil derfor ikke anbefale verken mer, eller mindre omtale av landbruket i strategien. 
 
Nordre og Søndre Land kommuner ønsker en omtale av Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter 
AS 
under kompetansemiljøer i kapittel 7. Regionsjefen er enig i dette, og følgende omtale i tråd med 
kommunens egen tekst foreslås lagt inn i kap. 7; 
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS. 
Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har kjernekompetanse på biologisk 
mangfold og biologiske ressurser. Satsingsområder for selskapet er bioøkonomi, formidling, 
naturrestaurering og naturtypekartlegging. Selskapet jobber for at naturmangfoldet ivaretas 
og brukes på en bærekraftig måte, og formidler dette gjennom nyskapende naturveiledning. 
DNV arbeider aktivt med å formidle praktisk, bærekraftig bioøkonomi til skoleverket. 

 
Nordre og Søndre Land kommuner ønsker også en omtale av Dokka videregående skole, og 
regionsjefen anbefaler at følgende takst tas inn i kap. 7; 
Dokka videregående skole. 
Dokka videregående har en satsing på bioøkonomi og fylkesutvalget har vedtatt at det skal 
utvikles et programfag innen bioøkonomi ved skolen. Skolen gjennomfører et Erasmus+- 
prosjekt «BioWet mm.». Prosjektet har som mål å se hvordan klimaendringer påvirker 

våtmarksområdene. 
 
NIBIO uttalte i møte at Norsk Landbruksrådgivning burde få en egen omtale i kapittel 7, ikke kun 
omtales under NIBIO. Regionsjefen slutter seg til NIBIOs forslag, og foreslår følgende omtale tatt 
inn 
i kapittel 7; 
Norsk Landsbruksrådgivning i Innlandet. 
Norsk landbruksrådgivning er en uavhengig rådgivingsorganisasjon for bønder i Innlandet, 
har 5 ansatte på Lena, og er bindeledd forskningen og landbruket. NLR driver lokalt forankret 
rådgiving og baserer mye av våre anbefalinger og råd på forsøk. NLR Innlandet har bred 
kompetanse på plantekultur og dekker de viktigste kulturene i Innlandet. I tillegg har NLR 
kompetanse på økonomi, bygningsteknikk, hydroteknikk og klima. NLR innlandet eies av 
medlemmene og dekker et område tilsvarende fylkene Oppland og Hedmark pluss området 
Røros. 

 
Vurdering av endringsforslag til handlingsprogrammet. 

Gjøvik kommune har gitt følgende innspill til handlingsprogrammet; 
Mål 3, nytt punkt T10: Fastholde et strengt jordvern i Gjøvikregionen. Nytt punkt T10 i 
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handlingsprogrammet: 
• Dyrket mark er en svært viktig ressurs i Gjøvikregionen og må hegnes om og bevares. 
• Ut fra nasjonale jordvernmål, skal Gjøvikregionen lage egne offensive jordvernmål gjeldende 
fra 2020. 
Regionsjefen viser til Gjøviks innspill, og er kjent med de strenge statlige målene knyttet til 
jordvern, 
og at mange kommuner drøfter hvordan de skal sikre denne knappe ressursen for fremtiden. 
Matjorden er en helt essensiell ressurs for en fremtidig bioøkonomi. Regionsjefen vil likevel ikke 
anbefale at Regionrådet skal sette ambisjonene for kommunene hva gjelder vern av matjord, og 
ser 
det heller ikke som en oppgave for Gjøvikregionen å lage offensive jordvernmål. Dette bør i 
utgangspunktet ivaretas av den enkelte kommune, som plan- og reguleringsmyndighet. Å lage 
offensive jordvernmål, må skje som resultat av en prosess. I dag ligger ikke dette til Regionrådets 
(Gjøvikregionen utviklings) oppgaver. 
Regionsjefen foreslår på eget initiativ, etter møter med kompetansemiljøene, følgende 
endringer/tillegg i Bioøkonomistrategiens kapittel 5.2. Handlingsprogram; 
 
T2, ny tekst og justert innhold; Invest in Innlandet og Akkvisisjonsteam. 
A. Invest in Innlandet: Bidra til gjennomføring av forprosjekt Invest in Innlandet, som i et 
hovedprosjekt vil være en tjeneste i Innovasjon Norge Innlandet, med base i Bright House i 
Gjøvikregionen, som i internasjonale sammenhenger skal markedsføre Innlandet som 
attraktiv etableringsregion for industrielle miljøer og investorer. Gjøvikregionen er 
initiativtaker, og bidrar til finansiering. 
Hovedansvarlig: Oppland fylkeskommune (Innlandet fylkeskommune) som oppdragsgiver og 
Innovasjon Norge Innlandet som operatør i et hovedprosjekt. 
Samarbeidspartnere: Regionråd, kommuner, ressursmiljøer i Innlandets næringsliv, NTNU, 
HiNN, Norwegian Wood Cluster, Total Innovation, Klosser, NCE Raufoss, IKT/Cyber-range, De 
7Store (Kongsvinger), Heidner, Helse INN, nærings-/industriparker. 
 
B. Akkvisisjonsteam i Gjøvikregionen (forstudie/forprosjekt/hovedprosjekt): Etablere et 
operativt team med ressurspersoner, hovedsakelig knyttet til regionen, med tydelig mandat, 
sterkt kompletterende kompetanse (innen bioøkonomi, forretningsmodeller, språk osv.) som 
promoterer mulighetene for bedriftsetableringer i Gjøvikregionen/Innlandet overfor 
fabrikker og investorer i inn- og utland, innenfor bio-materiale/industri/IKT-Cyber (ref. 
satsningsområdene i Strategisk Plan for Gjøvikregionen). 
Profesjonalisere det kommunale og regionale mottakerapparatet, kartlegge ressurser og 
verdiskapende fordeler for nye etableringer, utvikle en flerspråklig kommunikasjonskanal. 
Hovedansvar: Gjøvikregionen utvikling, kommunene i Gjøvikregionen. 
Samarbeidspartnere: Ressursmiljøer i Innlandets næringsliv, NTNU, Norwegian Wood Cluster, 
Total Innovation, NCE Raufoss, IKT/Cyber-range, Helse INN, nærings-/industriparker. 
 
T4, Ny tekst: Skogbrukets veiledningstjeneste – styrket skogpleie. 
Kommunene bør hver for seg, og sammen gjennom Skogoppsynslaget i Oppland, styrke sin 
uavhengige veiledningstjeneste overfor skogbrukerne. Forskningen viser at bedre forvaltning 
av skogressursene; foryngelse (planting), ungskogpleie og hogst - riktig utført og til riktig tid - 
kan øke volumproduksjonen og verdien av skogen med 50 prosent. 
Kommunenes skogbruksavdelinger er førstelinjetjenesten til skogeierne/lokal 
skogforvaltning, de har forvaltningsmyndigheten etter Skogbruksloven (tilskudd, skogfond, 
kontrolloppgaver, skogbruksplanlegging mm.), og kan sammen med Skogkurs, NIBIO og 
Skogselskapet styrke den uavhengige veileder- og opplæringsrollen. 
Samarbeid med skogeierorganisasjonene, som er private aktører og som også veileder 
skogbrukere, er viktig. 
Ansvarlige: Kommunene (forvaltningsansvar) 
Samarbeidspartnere: Skogkurs, NIBIO, Oppland Skogselskap, Fylkesmannen, 
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Skogeierorganisasjonene (Viken, Mjøsen, SB-skog, Nordtømmer mfl.), 
skogeierlag/skogandelslag. 
 
T5, nytt og mere avgrenset innhold: Forstudie/forprosjekt: Massivtreproduksjon i 
Gjøvikregionen. 
Det gjennomføres en prosess i Gjøvikregionen, med aktuelle aktører i og utenfor regionen, 
for å undersøke muligheten for økt produksjon av massivtre-produkter, og om det er 
grunnlag for etablering av en ny produksjon (fabrikk). Prosessen tar utgangspunkt i et 
grunnlagsnotat (grunnlag for en forstudie) utarbeidet av Landsbyen Næringshage AS. 
Hvis potensiale, og næringsaktører ønsker å etablere en slik produksjon, legges det frem 
forslag til videre koordinerende arbeid. 
Ansvarlige: Regionrådet i Gjøvikregionen (oppdragsgiver), Landsbyen Næringshage AS 
(prosjektansvarlig). 
Samarbeidspartnere: ToTal-gruppen, NTNU, Norwegian Wood Cluster mfl. 
 
T7, ny tekst: Forprosjekt Kompetansenettverk for SMB innenfor treforedling. 
Det gjennomføres et forprosjekt, avgrenset til SMB innenfor trebearbeidende sektor, og 
deres interesse av å delta i en eller flere bedriftsgrupperinger, der kompetanseutvikling, 
bedriftsutvikling og nye markeder kan stå i fokus (inspirert av Total-modellen), samt at det i 
dialog med NWC avklares om det kan oppnås en deltakelse i NWC på sikt, der slike 
grupperinger kan gis en form for representasjon (i styret). 
Økonomisk ramme for forprosjektet er inntil 150.000, -, og prosjektet skal gjennomføres i 
perioden april-september 2019. 
Ansvarlige: Regionrådet i Gjøvikregionen (oppdragsgiver), Landsbyen Næringshage AS 
(prosjektansvarlig), NWC (medansvarlig). 
Samarbeidspartnere: NTNU (MANULAB), Sintef Raufoss Manufacturing AS, Oppland 
fylkeskommune/The Bioeconomy Region 
I mail av 01.02.2019 fra leder i Mat fra Toten, Camilla Rostad, foreslår hun at tiltak T10 får tittelen 
Agro Toten, som prosjektet heter. 
Hun mener videre at tittelen på T11, Agro Campus Toten blir misvisende (og overlappende T10), og 
at teksten i tiltaket blir feil. Hun foreslår at T11 bør være forprosjektet om biogass som er i gang 
med 
NIBIO og Lena-Valle, og at teksten endres i tråd med dette. 
Regionsjefen ser at titlene på T10 og T11 gjør det krevende å se forskjellen på de to tiltakene. 
Regionsjefen anbefaler derfor følgende nye tekst under disse tiltakene; 
 
T10 Agro Toten (AT) - Etablering av en regional (nasjonal) matklynge/ARENA-prosjekt. 
Å gjennomføre forprosjekt Agro Toten, med sikte på å avklare om AT har potensiale til et 
Arena-prosjekt (og ev. fremtidig NCE). AT er et produsentsamarbeid med sikte på å en mulig 
ny regional, og etter hvert nasjonal klynge innen MAT-PLANTER. Involvere andre 
kommuner/regioner og miljøer, herunder Heidner på Hedmarkssiden. 
Hovedansvar: Mat fra Toten 
Samarbeidspartnere: Østre Toten kommune, Gjøvikregionen utvikling, Oppland 
fylkeskommune, NIBIO, Lena Valle vgs., landbruksorganisasjonene, Heidner. 
 
T11 Agro Campus Toten (ACT). 
Et kompetanse- og utviklingslaboratorium for bærekraftig utvikling og vekst i landbruket, dvs. 
et nettverk og en «koblingsboks» for FoU, utdanning/kompetanse og produktutvikling/ 
salg/marked hos næringen selv. Biogass er det første av flere FoU-områder som ACT kan 
være en arena for. 
Ansvarlig: Østre Toten kommune. 
Samarbeidspartnerne: NIBIO, Lena/Valle vgs, Innlandet fylkeskommune, Gjøvikregionen 
Utvikling, Mat fra Toten/Agro Toten og jordbruksnæringen. 
Innspill fra Nordre og Søndre Land kommuner til endret tekst innenfor T16, anbefaler regionsjefen 
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å 
følge opp slik; 
 
T16 Landslinje innenfor bioøkonomi ved Dokka vgs. 
Dokka videregående skole, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter og over 40 lokale 
bedrifter og FoU-miljøer gjennomfører i skoleåret 18/19 det praktiske realfaget «innføring i 
bioøkonomi». Faget skal ta for seg skiftet fra en oljeøkonomi til en bærekraftig bioøkonomi. 
En viktig del av faget er å gi innblikk i bioøkonomi i dagens og fremtidens landbruk, skogbruk 
og industri. Hovedområder i faget er bioøkonomisk naturbruk, bioøkonomisk produksjon og 
fornybar energi og bioenergi. 
Fra skoleåret 20/21 er målet et fast programfag ved skolen innen bioøkonomi, etter dette vil 
det søkes om å etablere en landslinje innen bioøkonomi ved Dokka Videregående. 
Hovedansvar: Dokka videregående skole, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Nordre 
Land kommune og Søndre Land kommune. 
Innspill fra Søndre Land følges opp ved å ta inn omtale av prosjekt KOM i handlingsprogrammet, 
slik; 
T19; Prosjekt KOM (kultur, opplevelser og mat). 
Prosjektmål for hovedprosjektet er: 
a) Flere næringsaktører innen lokalmat, kultur- og måltidsopplevelser 
b) Etablere flere samarbeid/partnerskap og et eget nettverk på tvers av bransjene 
kultur, opplevelser og mat 
c) Markedsføre og selg flere pakker av flere tilbud om omfatter kultur, opplevelser og 
mat i hele regionen 
Prosjektdeltakere/aktører: Lokal- og nisjematprodusenter, kulturaktører, landbruksbasert 
reiseliv, næringsdrivende innen kultur og reiseliv, ulike nettverk innen disse områdene. 
Samarbeidspartnere: Lokale/regionale næringsaktører og kulturaktører, Matmerk, 
Mjøsgårdene, Hanen, Innovasjon Norge, Gjøvikregionen Utvikling, arrangementsutvikler, 
Oppland fylkeskommune, NIBIO og fylkesmannen. 
Regionrådet har bevilget partnerskapsmidler til prosjektet for årene 2019-2022. 
Handlingsprogrammet i bioøkonomistrategien må revideres årlig, og er, hvis det er enighet om mål 
og strategier, tross alt det viktigste resultatet av prosessen. 
En gjennomføring av bioøkonomistrategien fordrer at kommunene og Gjøvikregionen utvikling har 
tilstrekkelig med ressurser til dette. Dette må avklares i forbindelse med budsjett og 
handlingsplan. 
 
 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Forprosjekt - Trenettverk i Gjøvikregionen 
 

Regionsjefens  forslag til vedtak: 
1.   Det bevilges inntil kr. 150.000, - (eksl. mva) til Landsbyen Næringshage AS for 
      gjennomføringen av forprosjekt Trenettverk i Gjøvikregionen, i tråd med    
      prosjektplanen. 
 

2.  Bevilgningen belastes avsatte partnerskapsmidler til Bioøkonomi. 
 
 

 
Vedlegg i saken: 
21.03.2019 Forprosjektplan Landsbyen Næringshage Trenettverk i Gjøvikregionen datert 

15.03.2019 
 

Fakta: 
«Bakgrunnen for prosjektplanen er Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen 2018 – 2022, tiltak T 7. 
Innholdet i prosjektet, slik regionsjefen anbefaler i sak om Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen, 
er; 

T7: Forprosjekt Kompetansenettverk for SMB innenfor treforedling. 
Det gjennomføres et forprosjekt, avgrenset til SMB innenfor trebearbeidende sektor, og 
deres interesse av å delta i en eller flere bedriftsgrupperinger, der kompetanseutvikling, 
bedriftsutvikling og nye markeder kan stå i fokus (inspirert av Total-modellen), samt at det i 
dialog med NWC avklares om det kan oppnås en deltakelse i NWC på sikt, der slike 
grupperinger kan gis en form for representasjon (i styret).  
Økonomisk ramme for forprosjektet er inntil 150.000, -, og prosjektet skal gjennomføres i 
perioden april-september 2019. 
Ansvarlige: Regionrådet i Gjøvikregionen, Landsbyen Næringshage AS, NWC. 
Samarbeidspartnere: NTNU (MANULAB), Sintef Raufoss Manufacturing AS, Oppland 
fylkeskommune/The Bioeconomy Region 
 

Landsbyen næringshage AS har, etter dialog med Gjøvikregionen Utvikling, sendt en forprosjekt-
søknad som følger opp T7 i Bioøkonomistrategi.  
Målsettingen for arbeidet på sikt er (sitat); 
 

Overordnet mål:  

 
 «Etablering av et kompetansenettverk for SMB-bedrifter innen trebearbeidende industri. 
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Delmål; 

· Inkludering av en bredere gruppe små og mellomstore bedrifter i Innlandet inn i Norwegian Wood 
Cluster (NWC), eller samle små- og mellomstore bedrifter (SMB), med tilliggende aktører, i et 
kompetansenettverk som kan knytte seg til NWC. Kraftsenteret skal ligge i Gjøvikregionen.  

· Prosjektet skal gjøre NWC’s/de store bedriftenes erfaringer tilgjengelige for regionens SMB innen 
innovasjon, vekst og økt bærekraftig verdiskaping, samt å gi SMBene tilgang til kompetansemiljøer 
som Sintef Raufoss Manufacturing (SRM) og Katapult (testsenter m.m.)» 

 
Forprosjektet tar sikte på å gjennomføre arbeidet innen 30. september 2019, og hovedoppgavene 
vil være å gjennomføre bedriftsbesøk, samle inn og analysere data og gi anbefalinger til videre 
arbeid i et ev. hovedprosjekt. Det refereres til vedlagte prosjektplan. 
Et ev. hovedprosjekt vil være avhengig av at bedriftene er motiverte for å inngå i et kompetent 
nettverk, og bidra aktivt inn i dette. 
I prosjektplanen uttales det at en videreføring av arbeidet bør søkes finansiert gjennom bidrag fra 
Fylkeskommunen og Innovasjon Norge. 
 
Egenvurdering: 
 
Prosjektsøknaden fra Landsbyen Næringshage AS er en direkte oppfølging av 
Bioøkonomistrategien for Gjøvikregionen, tiltak T7. Landsbyen Næringshage har kompetansen og 
nettverket til å gjennomføre dette forprosjektet, innenfor den tidsrammen som er nødvendig. 
Regionsjefen anbefaler at det bevilges kr. 150.000, -  eksl. Mva. til gjennomføring av prosjektet, og 
at dette belastes avsatte partnerskapsmidler til Bioøkonomi. 
 «Skriv her» 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Årsrapport - Gjøvikregionen 2018 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
Regionrådet tar årsrapporten for Gjøvikregionen 2018 til orientering 
 

 
Vedlegg i saken: 
25.03.2019 Årsrapport for Gjøvikregionen 2018 

 
Fakta: Årsrapporten for 2018 er på 43 sider og viser bredden og dybden på aktiviteter og 
regionale utviklingssatsinger i Gjøvikregionen. I rapporten har vi forsøkt å etterkomme ønsket 
om vurdering av måloppnåelse. Vi har forholdt oss til måleparametre og resultatmål for 
perioden 2018-2022 som er beskrevet i nylig vedtatt Strategisk plan 2018-2022. 
 
 
Egenvurdering: 
Byregionprogrammet som ble avsluttet i 2018 har fått stor oppmerksomhet i rapporten – dette 
fordi man i programmets 3-årige varighet har hatt fokus på å etablere ambisiøse målsettinger for 
det regionale utviklingsarbeidet og en metodikk for regional samhandling på tvers av 
virkemiddelapparat, privat- og offentlig virksomhet og akademia. Samhandlingen mellom aktørene 
rundt omforente målsettinger  har bidratt til en forutsigbar, forpliktende samordning av 
innovasjons- og utviklingsaktørene i et «sømløst innovasjonssystem». Den nært forestående 
etableringen av innovasjonshuset på Mustad (Bright House) er et eksempel på at innovasjons- og 
utviklingsaktører har etablert forpliktende samarbeid på tvers og samlokaliseres nå i Mustad 
Næringspark for sammen å drive- og utvikle et av Innlandets beste og største innovasjonsmiljø. 
 
Man har vært tro på hovedsatsingområderne innen IKT-BIO og industri, samt at man har benyttet 
en metodikk der man har sett på utviklingspotensiale og gevinstrealisering på tvers av 
satsingsområder. Å skape tillit til- og mellom aktørene har vært en forutsetning for å lykkes med å 
legge til rette for økt taktskifte for å sikre arbeidsplassutvikling i tråd med vedtatte målsettinger.  
 
Det regionale bedriftsrettede næringsutviklingsprogrammet - hvor kommunene har gått inn med 
årlig kr 5 mill for å stimulere til utvikling av ny kompetanse- og nye arbeidsplasser innen 
eksisterende bedrifter - er eksempler på at kommunene har vist hverandre gjensidig tillit- og tillit til 
at regional bruk og samordning av næringsrettede midler skaper arbeidsplassvekst også i – og 
utenfor egen kommune.  
 
33 bedrifter har til nå vært i inngrep med- eller fått støtte av det regionale 
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næringsutviklingsprogrammet som ble etablert som følge av et av delmålene i 
byregionprogrammet : «Sikre økt endringshastighet i eksisterende næringsliv for å oppnå spin-off 
fra bedrifter og eller/scale-up bedrifter. I årsrapporten vises det til at man iløpet av de første 
driftsårene har skapt grunnlag for etablering av 155 nye arbeidsplasser, på lengre sikt ytterligere 
365 arbeidsplasser. 
 
I rapporten vises det til statistikk og vurderinger fra Telemarksforskning som viser veldig god 
arbeidsplassutvikling i Gjøvikregionen – bedre enn landsnittet og blant de beste av 
sammenlignbare regioner. Det har skjedd en klar bedring i utvikling av antall sysselsatte i privat 
sektor de tre siste åra – dette kan selvsagt i stor grad skyldes at det er næringslivet i regionen som 
jobber godt og lykkes bedre enn øvrig næringsliv i Norge. Imidlertid vil en kunne påstå at regionen 
og kommunene i Gjøvikregionen i noen grad har bidratt til at næringslivet i regionen framstår som 
attraktivt, optimistisk og innovativt. Telemarksforskning viser til at næringsattraktivitetsveksten er 
langst større enn forventet og « at vi ser at Gjøvikregionen har hatt en sterk og positiv 
næringsattraktivitet de 3 siste årene. Gjøvikregionen har vært den åttende mest attraktive 
regionen i landet for næringsliv i treårsperioden.» 
 
En annen målsetting i Byregionsprogrammet var «å legge til rette for attrahering av 
næringsaktører gjennom å ta en nasjonal posisjon innen industri/ikt og bioøkonomi.» I arbeidet 
med realisering av Bioøkonomistrategien for Gjøvikregionen har en sett behovet for å spisse- og 
målrette arbeidet med å tiltrekke seg utenlands kapital til større bedriftsetableringer i Innlandet. 
En har nå etter initiativ fra Gjøvikregionen Utvikling satt i gang et forprosjekt som har til hensikt å 
etablere en avdeling av Invest in Norway i Innlandet. I den samenheng er det gledelig å 
konstantere at man i styringsgruppa har representanter fra innlandet og innovasjon Norge 
regionalt og sentralt. En av begrunnelsene for å foreslå å legge basen til Invest in Innlandet til 
Bright House og Gjøvik, er etableringen av innovasjonshuset, men ikke minst at Gjøvikregionen nå 
har etablert et godt system som sikrer god tilrettelegging for internasjonal kompetanse ved 
tilbudet som gis på Gjøvik ved International Network Of Norway Innlandet, internasjonale skole 
som nå har tilbud for alle elever i grunnskolealder og som kan gå videre på vgs ved international 
baccalaureate. I den sammenheng er det vel unødvendig å tilføye at NTNU er nasjonalt og 
internasjonalt orientert. 
 
Telemarksforskning slår fast at god utvikling i næringslivet (spesilet innen basisnæringer) er en 
forutsetning for befolkningsvekst. Gjvikregionen har god utvikling i næringslivet, men ikke 
tilsvarende god utvikling ift befolkningsvekst. Data viser fødselsunderskudd, avtakende 
innvandring og for lite tilflytting. Videre øker pendlingen både ut og inn av regionen, spesielt er det 
at innpendlingen til Gjøvik fra Lillehammer og Hamar har økt med 200 i løpet av siste 
treårsperiode.  
Data fra SSB pr 1.1.2019 viser at det i siste 3 årsperiode er bygget alt for få boliger/leiligheter i 
Gjøvikregionen (ref sammenlignbare regioner)  – dette tyder på at man ikke har gjort nok for å 
legge til rette for økt tilflytting – boligprisene har de siste åra økt spesielt mye i Gjøvik og kan ha 
medvirket til at regionsenteret ikke har hatt den attraksjonskraften som øsket. 
 
I en årsrapport kan en ikke unnlate å peke på betydningen av at NTNU har etablert seg i Gjøvik. 
Utviklingen av antall ansatte og studenter øker så raskt at selv om nytt bygg er tatt i bruk er det 
perkær plassmangel på universitetet. Allerede i løpet av 2019 flytter studenter og ansatte ved 
arkitektur og design til Mustad næringspark. Her får de gode faciliteter til å utprøve i praksis 
modeller og designe produkter, samt lett tilgang til kompetansen og næringsaktørene i Bright 
House. 
Etableringen av Cyber Range ved NTNU, samt arbeidet med å realisere en nasjonal kommune CSirt 
er resultatet av god samhandling mellom NTNU, Gjøvikregionen (inkl kommunene) og Oppland 
fylkeskommune. Gledelig i den sammenheng er at det engelske ikt/cyberrelaterte selskapet 
Infinity Gate nå har etablert seg hos NT6 og som i løpet av 2019 vil ha 10 ansatte på Gjøvik. 
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Oppsummert : Stor aktivitet, optimisme og stort pågangsmot i Gjøvikregionen – både hos de som 
tilrettelegger for næringsutvikling og hos de som driver næringsvirksomhet. Regionrådet bør 
drøfte om en i Handlingsplan for 2019 bør ha økt fokus på å legge til rette for økt bosetting. 
Uansett bør dette ha økt oppmerksomhet i hver av kommunene.  
 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Årsregnskap for Gjøvikregionen 2018 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
Regionrådet godkjenner årsregnskap for Gjøvikregionen 2018 
 

 
Vedlegg i saken: 
26.03.2019 Årsoppgjør  2018 Regionrådet 1.1 
26.03.2019 Regnskap 2018 regionrådet -ihht budsjett 

 
Fakta: 
Viser til vedlagt regnskap og årsoppgjør for 2018. Regnskapet er ført av Gjøvik kommune og 
revideres sammen med Gjøvik kommunes øvrige regnskap. Byregionprogrammets føringer over 3 
år er i tillegg revidert spesifikt ,inkludert egenandel og egeninnsats. (Evt se sluttrapport og revidert 
regnskap for Byregionprogrammet i Gjøvikregionen). Alle posteringer er kontert av regionsjefen.  
 
Egenvurdering: 
Driftsregnskapet for 2018 viser et underforbruk på lønn- og sosiale utgifter på kr 1.201.122,-.  
Posten ekstrahjelp er heller ikke belastet. Dette skyldes i hovedsak at stillingen som 
kommunikasjonsrådgiver først ble besatt fra 1.sept, samt en sykemeldingsperiode på 5 mnd for en 
medarbeider. I tillegg har regionsjefen stått for avslutning av Byregionprosjektet som inkliuderer 
sluttrapportering og omfattende regnskapsrapportering. Lønn til trainees er prosjektfinansiert, 
samt at 50 % av lønn til prosjektledere i Stor-Oslo Nord og INN også er prosjektfinansiert. Det 
foreslåa at overskytende midler legges inn i fond. «Overskuddet» på kr 924.723,- etter avslutning 
på ByR II skyldes stor dokumentert egeninnsats og foreslås lagt inn i UB Fond. 
 
Regnskapet ble lukket før vi fikk inn kr 1 mill til partnerskapet og kr 250.000,- til drift fra Oppland 
fylkeskommune. Midlene er nå på plass. Videre påpekes det at midlene til regionalt 
næringsutviklingsprogram er regnskapsført i dette regnskapet. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
 

 
 


