
 
 
 

Innkalling 
 
 

Utvalg: Regionrådet 
Møtested: Bright House, Mustad Næringspark, Gjøvik 
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Dagsorden og saksrekkefølge: 
Sak - Godkjenning av protokoll fra regionrådsmøte 21 juni 2019     
 
Sak - Konstituering av Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd 
         - vedtakssak 
         - Kort gjennomgang av lovhjemmel og valg av leder og nestleder 
 
Sak - Møteplan for styret og rådet vårhalvåret 2020        
         - vedtakssak 
 
Sak Regionale prioriteringer – kafedialog 
        - vedtakssak 
        - Kafedialog og oppsummering av innspill 
        - Oppsummeringer 
 
Lunsj ca kl 11:30 i Vinterhagen 
 
Sak  Valg av representanter til styret i Osloregionen  
         -vedtakssak 
 
Orienteringssak og åpen post 
Sak  Planstrategier – prosess i kommuner og Innlandet fylkeskommune 
 
Sak Statlige arbeidsplasser – strategisk arbeid og involvering 
 
Sak  Regionalt bedriftsrettet næringsprogram – status og evt videreføring 
 
Sak  Infrastrukturutvikling veg og bane – NTP 2021 - Stor-Oslo Nord 
 
Sak  Partnerskapsavtale mellom IFK og kommunene        
        -vedtakssak 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 19/76183 

Saksbehandlar: 
Ida Louise Hoff 
Kvamme 

Dato: 15.11.2019 

 

Saksframlegg 

       
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

19/2019 Regionrådet 20.11.2019 

 
 

Godkjenning av protokoll REG 21.06.2019 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 

Vedlegg i saken: 
15.11.2019 Protokoll 21.06.19 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/75909 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 14.11.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/2019 Regionrådet 20.11.2019 

 
 

Sak 1/19 Konstituering av Gjøvikergionen Interkommunale Politiske Råd 
 

Forslag til vedtak: 
Gjøvikregionen Interkommunale råd er konstituert, med følgende ledere og nestledere i perioden 
2020-2024; 

 2020 2021 2022 2023 

Leder     

Nestleder     

 
 

 
Fakta: 
Henvisninger i saken: 

1. Samarbeidsavtale om Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd og Gjøvikregionen utvikling. 
2. Delegeringsreglement for Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd og Gjøvikregionen 

Utvikling. 

Fra Samarbeidsavtalens punkt 3 siteres; 
«Interkommunalt politisk råd konstituerer seg selv, og velger en ordfører som leder og 
nestleder. Funksjonstid for leder og nestleder er ett år.» 
 

Regionsjefen vil gjennomgå lovhjemmel og hovedpunktene i Samarbeidsavtalen i møtet. Det vil bli 
vist til sentrale punkt i Delegeringsreglementet.  
I Regionstyret den 14. november ble saken drøftet. 
Det kom spørsmål om man skulle ha en kontinuitet det første året med nytt Interkommunalt 
politisk råd, og dermed velge dagens leder av Regionrådet, ordfører Ola Tore Dokken i Nordre Land 
som leder av Interkommunalt politisk råd/Regionstyre i 2020, eller om man skulle se hen til den 
årlige rullering som Regionrådsledelsen har vært i gjennom den siste perioden, og velge ordfører i 
Søndre Land, Anne Hagenborg som leder. 
Det kom også opp spørsmål om funksjonstiden skulle endres fra ett til to år. 
Regionsjefen ble bedt om å gjøre en vurdering av disse spørsmålene, i forbindelse med 
Interkommunalt politisk råds sak om konstituering. 
 
Regionsjefen viser til at Samarbeidsavtalen angir en funksjonstid på 1 år for leder og nestleder. 
Dette er en videreføring av den ordningen som gjaldt for Regionrådet. Regionrådet har avveket fra 
denne praksisen en gang, da tidligere ordfører i Vestre Toten, Leif Waarum, fungerte som leder i to 
år (2015 og 2016). Dette ble begrunnet med fordelen av å ha en kontinuitet i 2016, etter 
kommunevalget høsten 2015. 
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Regionsjefen vil redegjøre for de formelle forskjeller det er på dagens Interkommunal politiske råd, 
sammenlignet med det tidligere Regionrådet; 

Interkommunalt politisk råd; Regionrådet; 

· Er Lovregulert (§ 18 klv.) 
· Har Samarbeidsavtale 
· Har Delegeringsreglement 
· Består av 20 lokalpolitikere og 2 

fylkespolitikere 
 

· Var ikke opprettet med hjemmel i lov. 
· Hadde ikke Samarbeidsavtale 
· Hadde vedtekter 
· Besto av 15 lokalpolitikere og 2 

fylkespolitikere 

Regionstyret Ordfører-/rådmannsmøtet 

· Er lovregulert 
· Har vedtaksfullmakter 
· Praktiserer meroffentlighet 
· Består av 10 lokalpolitikere og 1 

fylkespolitiker 

· Var ikke lovregulert 
· Ikke vedtaksfullmakter 
· Møter ble ikke offentliggjort (for det meste) 
· Besto av 5 ordførere og 5 rådmenn, ingen 

fylkespolitikere 

 
Om Interkommunalt politisk råd oppfattes som en «nyskaping» sammenlignet med Regionrådet, 
kan ha betydning for vurderingen i saken. 
 
Egenvurdering: 
Regionsjefen tolker Regionstyret slik at det er to spørsmål som han er bedt om å vurdere; 

1. Bør rulleringen på leder- og nestledervervet endres fra funksjonstid på 1 år, til 
funksjonstid på 2 år? 

2. Bør man se hen til den rulleringsrekkefølgen som Regionrådet hadde på leder- og 
nestledervervet, eller er etableringen av det Interkommunale politiske rådet å anse som 
et såpass «nytt» råd, at man kan definere en ny rulleringsrekkefølge? 

Refleksjoner rundt spørsmål 1, funksjonstid; 
Å endre fra 1 til 2-årig funksjonstid vil sikre en bedre kontinuitet, noe som også var grunnen til at 
Leif Waarum fortsatte et «ekstra år» i 2016.  
Om kontinuitet alene er et tilstrekkelig argument for å endre funksjonstiden, er imidlertid usikkert. 
Erfaringen viser at samtlige ordførere følger sakene i regionen såpass tett, at en innkjøringsperiode 
som leder vil være relativt kort.  
Regionsjefen vil peke på at den årlige rulleringen sikrer at samtlige ordførere enten kan fungere 
som leder, eller nestleder i løpet av valgperioden. Dette er viktig for involvering og eierskap.  
Regionsjefen vil også henvise til vurderingene under. 
 
Refleksjoner rundt spørsmålet om rulleringsrekkefølge; 
Hvis Interkommunalt politisk råd er å anse som en betydelig formell endring sammenlignet med 
Regionrådet, kombinert med et nytt Regionstyre som skal stå for styringen, så kan man starte med 
blanke ark når det gjelder rulleringsrekkefølgen for leder og nestleder.  
I det tilfellet kan det argumenteres for at man opprettholder er kontinuitet det første året, ved å 
velge dagens Regionrådsleder som leder av Interkommunalt politisk råd i 2020. Da vil samtidig 
Søndre Land, Gjøvik og Vestre Toten få to runder i ledelsen, mens Nordre Land og Østre Toten kun 
får en. 
Hvis så skjer, og man samtidig ser hen til rekkefølgen fra tidligere år, vil kabalen se slik ut; 

 2020 2021 2022 2023 

Leder Nordre Land Søndre Land Gjøvik Vestre Toten 

Nestleder Søndre Land Gjøvik Vestre Toten Østre Toten 

 
Hvis man på den annen side mener at det Interkommunale politiske rådet ikke er å betrakte som 
noen «ny start», og mener det prinsipielt sett er viktig å se hen til den rulleringsrekkefølge som 
gjaldt for Regionrådet, så vil kabalen se slik ut; 
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 2020 2021 2022 2023 

Leder Søndre Land Gjøvik Vestre Toten Østre Toten 

Nestleder Gjøvik Vestre Toten Østre Toten Nordre Land 

 
Da vil Søndre Land og Nordre Land få en runde i ledelsen, mens de øvrige får to. 
Varianter av andre løsninger kan selvsagt velges, hvis man ser bort fra rulleringsrekkefølgen så 
langt. 
 
 
 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/75945 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 14.11.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

21/2019 Regionrådet 20.11.2019 

 
 

Sak 3 /19 Valg av representanter til Osloregionen 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
Gjøvikregionen Interkommunal politiske råd velger følgende representanter til styret i 
Osloregionen; 

1. Styremedlem:  
2. Personlig varamedlem: 

 
 

 
Fakta: 
 
Osloregionen er et samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner rundt Oslo. Kommune- og 
regionreformen har gitt behov for endringer i representasjonen. 
Det følger av vedtektene at Oslo, Viken og Innlandet skal være representert i styret, hver med ett 
styremedlem. Når det gjelder kommunene, er hovedregel i Osloregionens vedtekter at det skal 
være minst tre medlemmer «bak» hvert styremedlem. Det betyr at styremedlem og personlig vara 
utpekes av regionen. 
 
Fra og med desember 2019 består styret i Osloregionen av representanter for følgende 
fylkeskommuner og kommuneregioner: Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune, Oslo 
kommune, Regionrådet for Hadeland, Follorådet, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, 
Gardermoregionen, Indre Østfold regionråd, Mosseregionen, Drammensregionen, Nedre Glomma 
Regionråd/Haldenregionen, Ringeriksregionen, Vestfoldkommuner, Kongsvingerregionen, Midt-
Buskerud, Kongsbergregionen, Hamarregionen, Gjøvikregionen, samt Asker/Bærum. Det tas 
forbehold om vedtak om å slå sammen Haldenregionen og Nedre Glomma regionråd.  
Dersom det foretas ytterligere endringer i regionrådsstrukturen i løpet av valgperioden, foretas 
det en ny vurdering av konsekvensene av disse endringene for sammensetningen av styret.  
 
I tillegg til endringene på regionnivå, kan det opplyses om følgende endringer på kommunenivå i 
Osloregionen; 
•          Drammen, Nedre Eiker og Svelvik sluttes sammen til Drammen kommune 
•          Asker, Røyken og Hurum sluttes sammen til Asker kommune 
•          Skedsmo, Fet og Lillestrøm sluttes sammen til Lillestrøm kommune 
•          Oppegård og Ski sluttes sammen til Nordre Follo kommune 
•          Moss og Rygge sluttes sammen til Moss kommune 
•          Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Trøgstad sluttes sammen til Indre Østfold kommune 
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•          Aurskog-Høland og Rømskog sluttes sammen til Aurskog-Høland kommune.  
•          Holmestrand og Sande slås sammen til Holmestrand kommune 
•          Tønsberg og Re slås sammen til Tønsberg kommune 
Dette innebærer at antallet kommunemedlemmer reduseres med 14, fra 83 til 69. 
Nye sammensetningen av styret i Osloregionen trer i kraft fra og med styremøtet den 3. desember. 
 
 
Egenvurdering: 
Gjøvikregionen har hatt observatørplass i styret til Osloregionen. Fra desember i 2019 vil 
Gjøvikregionen være tatt opp som fast medlem i Osloregionen og det må derfor velges leder og 
nestleder som representerer våre 5 medlemskommuner i Osloregionen. Vi har erfart at 
medlemmer fra andre regioner oftest er representert av ordførere og regionsjefen kan derfor 
foreslå at Gjøvikregionen lar seg representere av regionrådsleder som medlem i styret og med 
nestleder som vararepresentant. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/75958 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 14.11.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

22/2019 Regionrådet 20.11.2019 

 
 

Sak 4 Møtedatoer for regionens styre og råd vårhalvåret 2020 
 

Reggionsjefens forslag til vedtak: 
 
  

1. Møtene i interkommunalt politisk råd legges til følgende datoer17. februar i Søndre Land 
og 20.april i Østre-Toten. 

2. Møtene i styret i interkommunalt politisk råd legges til 20.januar, 23.mars, 11.mai og 
15.juni. Møtested i Bright House om ikke annet avtales. 

 
 

Fakta: 
Regionstyret drøftet denne saken 14.11 og slo fast at det var vanskelig å finne datoer som passet 
alle. Regionstyret sluttet seg til forslaget til møtedatoer.  
Det skal legges fram et forslag til årshjul som viser tema og fokusområder. 
 
 
Egenvurdering: 
«Skriv her» 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/75861 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 14.11.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

23/2019 Regionrådet 20.11.2019 

 
 

Sak 2/19 Regionale prioriteringer - kafedialog 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
Det utarbeides en oppsummering av kafedialogen som legges fram for styret og som skal danne 
grunnlag for Handlingsplan for 2020 og rullering av Strategisk plan. 
 
 

 
Fakta: 
Saken ble drøftet i regionstyret 14. 11 og styret sluttet seg til regionsjefens forslag til 
arbeidsmetodikk og inndeling i satsingsområder. Interkommunalt politisk råd skal legge rammene 
for bruk av partnerskapsmidler, samt legge føringer for hvilke tiltak og strategier som skal 
utvikles/videreføres for å nå målsettinger som er nedfelt i Strategisk Plan for Gjøvikregionen. 
Gjennom en strukturert og effektiv kafedialog skal representantskapet gis muligheter til å påvirke 
retning og prioriteringer i regionalt utviklingsarbeid. 
 
Egenvurdering: 
 
Kafedialogen gjennomføres slik at representantskapet gis en gruppevis, tematisk innføring i 
igangsatte satsingsområder og prioriteringer og gir synspunkter til om disse skal videreføres eller 
endres/ erstattes av nye tiltak/satsinger. Det er på forhånd valgt ut en meny som vil bli presentert 
på 5 utvalgte bord hvor menyen er fastsatt på forhånd og serveres og presenteres av bordverter 
fra Gjøvikregionen Utvikling. Skjematisk framstilling av menyen: 
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Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 19/76206 

Saksbehandlar: 
Ida Louise Hoff 
Kvamme 

Dato: 15.11.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

24/2019 Regionrådet 20.11.2019 

 
 

Orienteringssaker og åpen post REG 20.11.2019 
 

Tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 

Saksnr. Tittel 
02/2019 Planstrategier - Vi bygger Innlandet 
03/2019 Statlige arbeidsplasser - strategisk rådgiving 
04/2019 Regionalt bedriftsrettet næringsprogram - status og evt videreføring 
05/2019 Infrastruktur veg og bane - NTP 2021 - Stor Oslo Nord 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/75993 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 15.11.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

02/2019 Regionrådet 20.11.2019 

 
 

Planstrategier - Vi bygger Innlandet 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
Orienteringen fra Innlandet fylkeskommune tas til etterretning 
 

 
Fakta: 
Innlandet skal bygges og Innlandet fylke har mål om å vedta en planstrategi i juni 2020. 
Kommunene i Gjøvikregionen er også i gang med sine planstrategier og Gjøvik kommune har som 
mål å sluttstille sin planstrategi i løpet av mars. For å koordinere arbeidet med kommunene 
ytterligere , inviterer Innlandet Fylkeskommune til dialogmøte med kommunene og 
organisasjonslivet til en storsamling på Gjøvik 3.desember. 
 
Egenvurdering: 
«Skriv her» 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/76012 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 15.11.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

03/2019 Regionrådet 20.11.2019 

 
 

Statlige arbeidsplasser - strategisk rådgiving 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
1. Gjøvikregionen Interkommunale råd tar orienteringen om «Statlige arbeidsplasser – 

status for påvirkningsarbeid og finansiering» til etterretning. 
2. Gjøvikregionen Interkommunale råd gir følgende innspill til den videre prosessen; 

 
 

 
Fakta: 
Regionstyret behandlet denne saken på sitt møte 20.11 og informerte om at kommunene har 
behandlet- skal behandle sin medfinansiering til kjøp av ekstern rådgivertjeneste. Regionsjefen fikk 
klarsignal for å fortsette arbeidet og involvere eksetern rådgiver. 
 
Etter en prosess i 2019, og etter PANOR Public Affairs AS sin anbefaling, valgte tidligere ordfører- 
og rådmannsmøte den 27. august å arbeide videre med følgende prioriteringer innenfor temaet 
statlige arbeidsplasser; 

· Sykehuset Innlandet Gjøvik utvikles til elektivt sykehus. Sikkerhetspost på Reinsvoll 
utredes. (Innspill på styremøte 20.11) 

· Statped region sør øst videreføres på Gjøvik. 
· Direktoratet for byggkvalitet videreutvikles på Gjøvik. 
· Sivilforsvaret Innlandet etableres på Starum. 

For hvert av de fire delprosjektene ble følgende bestemt; 
· Det etableres et prosjekt der Gjøvikregionen utvikling ivaretar prosjektledelsen 
· Det etableres en prosjektgruppe for hvert prosjekt, der en ordfører er leder. 
· Det inviteres inn en stortingsrepresentant i prosjektgruppene, som kan bidra i arbeidet. 
· Det trekkes inn fagkompetanse som kan sikre et faglig solid grunnlag for 

påvirkningsarbeidet, og kopling til et faglig nettverk 
· Den mest berørte kommunen (ev. en av kommunene) deltar med en fagperson på 

området. 
· Det engasjeres en strategisk rådgiver med kompetanse i kommunikasjons- og 

påvirkningsarbeid (etter en anbudsrunde). 

I siste kulepunkt ble det altså konkludert med å gjennomføre en anbudsrunde for innleie av 
strategiske kommunikasjonstjenester i 2019 og 2020. Rammen ble satt til kr. 700.000,-, som 
kommunene skulle dekke. Det var enighet om å legge folketallet til grunn for fordelingen av 
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kostnadene.   
Fordelingen så slik ut; 

 
Samtlige kommuner har nå behandlet og godkjent dette. 
Gjøvikregionen Utvikling har innhentet tilbud, og valget falt på kommunikasjonsselskapet Gambit, 
og deres rådgiver Peter Gitmark. 
 
Egenvurdering: 
Kommunene har innenfor fristen som ble satt, gitt positiv respons på den strategien og 
finansieringen som ble valgt. Regionsjefen har allerede hatt en første dialog med rådgiver og skal 
møte han igjen på Gjøvik 22.november. Rådgiver vil i møtet gi en kort presentasjon av selskapet og 
seg selv i Regionstyret den 3. desember. 
 
Regionsjefen mener at det må være åpning for justeringer i valgt strategi for påvirkningsarbeidet, 
samtidig som det vil være viktig å opprettholde en god kontakt med de sentrale politikerne som 
ønsker å bidra i prosessen. I første omgang blir Sykehus Innlandets (SI) prosess, og Gjøvikregionens 
arbeid med å sikre et elektivt sykehus på Gjøvik være det viktigste. Her må regionen arbeide tett 
inn mot SI, med et tydelig budskap.  
Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) har møte den 29. november, og vil ha en oppfatning om de 
anbefalinger som foreligger på det tidspunktet. Det gjennomføres prosjektgruppemøter i SI den 6. 
desember, og samme dag skal Sentralt fagråd drøfte sine anbefalinger vedr innholdet i Sykehus 
Innlandet. Etter det regionsjefen kjenner til vil ikke lokalisering være tema på dette tidspunktet. 
Sentralt fagråd leverer sin rapport den 15. desember, som trolig skal behandles i styret i SI den 19. 
desember, og etter all sannsynlighet informeres om i styremøtet i Helse Sør-Øst samme dag.  
Fremdriftsplanen for sykehusprosessen vil bli gjennomgått i møtet.  
Regionsjefen ønsker innspill fra Rådet til prosessen.  
 
Regionsjefen er prosjektleder, og vil sammen med rådgiver utvikle strategien videre, og arbeide 
tett med Regionstyret og den enkelte berørte ordfører. Rådet vil bli holdt informert. 
 
 
 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 19/76062 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 15.11.2019 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

04/2019 Regionrådet 20.11.2019 

 
 

Regionalt bedriftsrettet næringsprogram - status og evt videreføring 
 

Regionsjefens  forslag til vedtak: 
1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar evalueringsrapporten av det regionale 
bedriftsrettede næringsutviklingsprogrammet til etterretning 
2.Kommunene som nå har deltatt oppfordres til å støtte videreføring av 
næringsutviklingsprogrammet. Deltakende kommuner har utfra budsjettsituasjonen funnet det 
nødvendig å redusere rammen med ca 25%. 
3.Anbefalingene til forberdringer som fremkommer i evalueringsrapporten tas med i det videre 
arbeidet og den nye fylkeskommunen inviteres til å delta i programmet. 
 

 
Vedlegg i saken: 
15.11.2019 Presentasjon av prosjekter 2017-2019 

 
Fakta: 
Regionstyret drøftet erfaringene med programmet på sitt møte 14.11 og slutter seg til sakens 
forslag til vedtak. 
 

Under følger en oppsummering av programmet i prosjektperioden utarbeidet av 
Gjøvikregionen utvikling. Avslutningsvis i saken foretar det en samlet vurdering og 
anbefaling om videreføring av næringsutviklingsprogrammet.  
Generell programstatus 
Det siste året av det 3-årige Regionale Næringsutviklingsprogrammet er nå på det meste 
gjennomført. Som kjent ble Næringsutviklingsprogrammet for Gjøvikregionen opprettet 
som et treårig prøveprosjekt, med start fra 1.1.2017. Fire av fem kommuner i regionen 
gikk sammen om prøveprosjektet som tok utgangspunkt i at regionen har et felles bo- og 
arbeidsmarked og derigjennom en kollegial og samlet satsing på næringsutvikling i 
regionen. Nordre Land kommune valgte å stå utenfor, da de mente å ha tilstrekkelig med 
egen aktivitet på næringsutviklingsområdet. 
Det første året med oppstart i januar 2017 ble en særdeles god start på programmet med 
innvilget støtte til flere interessante prosjekter. 2018 og 2019 har videre bekreftet dette 
gjennom flere gode prosjekter og en tilbakemelding og interesse fra næringslivet om et 
behov for denne type medvirkning og støtte. 
 

Etter 3 år er samlet økonomisk bidrag fra kommunene som følger: 
Gjøvik kommune                    6 850 000  
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V. Toten kommune                     3 000 000  
Ø. Toten kommune                    2 400 000  
Søndre Land kommune          2 250 000  
Sum 2017 - 2019                   14 500 000           

 

Formålet med prosjektet og programmet har vært å finne ut av om et aktivt engasjement 
og bidrag fra kommunene ville akselerere veksten i bedriftene med resultat flere nye 
arbeidsplasser. 
Hovedaktiviteten har vært å finne gode prosjekter i søkerbedriftene med potensial for 
vekst gjennom en akselerert utvikling ved at programmet har bidratt med finansiell støtte. 
Programmet er gjennomført i et nært samarbeid mellom Gjøvikregionen, som har 
administrasjonen av programmet, og næringsrådgiverne i de enkelte kommuner. 
Programmets bransjevise satsingsområder er fastlagt i samsvar med overordnet strategi 
for regionen, og omfatter industri, IKT-næring og bioøkonomi (mat og treprodukter). 
Programmet legger hovedvekt på prosjekter i tidlig utviklingsfase for bedriftene, som kan 
utløse nyskaping og vekst. 
Virksomheten i 2017-2019 
 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
Bjørn Fauchald Vestre Toten kommune, styreleder 
Per Rognerud, Gjøvik kommune 
Guri Bråten, Østre Toten kommune 
Arne Skogsbakken, Søndre Land kommune 
Gro Fjell, næringslivsrepresentant 
Lars Rognås, næringslivsrepresentant 
Innovasjon Norge (observatører). Innovasjon Norge har ikke hatt mulighet for å stille 
med observatør i styret grunnet kapasitetsproblemer. 

 

Administrasjon for programmet har vært Kai Henning Glæserud og Bjørn Iversen. 
 
Egenvurdering: 
 

Evaluering av programmet 
Som et ledd i prosjektet og programmet, skulle det gjennomføres en evaluering av 
programmet i løpet av 1 halvår i det siste året (2019), bl.a. da med henblikk på om det skal 
anbefales videreført som en permanent satsing for Gjøvikregionen.  
Programmet valgte å benytte seg av Oxford Research til denne oppgaven, da de også 
benyttes av Innovasjon Norge i evaluering av Omstillingsprogrammene som parallelt 
kjøres i mange kommuner i Norge. Evalueringen ble foretatt i perioden april – juni 2019 og 
evalueringsrapport fra Oxford Research forelå 7. juni 2019.  
Rapporten inneholder en evaluering av næringsprogrammet i Gjøvikregionen, som har 
vært operativt i om lag to og et halvt år. Formålet med evalueringen er å gi 
eierkommunene innsikt i leveransen, aktivitetene og resultatene av programmet. 
Evalueringen skal utgjøre et kunnskapsgrunnlag for beslutningen om en eventuell 
videreføring av programmet, og peke på eventuelle forbedringsmuligheter i programmet. 
Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes. Kai Henning Glæserud og 
Bjørn Iversen har vært ansvarlige for evalueringsoppdraget fra oppdragsgivers side. 
Rapporten består av et datakapittel (kapittel 2) og et kapittel med evaluators vurderinger 
(kapittel 3). Informasjonen som presenteres i kapittel 2 er innhentet i 
dokumentgjennomgangen, spørreundersøkelsen og intervjuene beskrevet over. Kapittel 3 
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inneholder evaluators vurdering av næringsprogrammets resultater og leveranse, samt 
innspill til justeringer.  
Programmets resultater og effekter  
Et av næringsprogrammets sentrale mål er å bidra til realisering av nye arbeidsplasser. 
Som del av spørreundersøkelsen til bedrifter som har mottatt støtte fra 
næringsprogrammet, er det stilt spørsmål om hvor mange nye arbeidsplasser (årsverk) 
støtten fra programmet har bidratt til å etablere, på dette stadiet i 
programgjennomføringen.  De 26 bedriftene som har svart på spørsmålet rapporterer om 
totalt 44,1 nyetablerte årsverk. Arbeidsplassene er realisert i 20 bedrifter, mens seks 
bedrifter ikke rapporterer en effekt i form av etablerte årsverk. Dersom det stipuleres at 
effekten er lik for de øvrige tre bedriftene som mottok spørreundersøkelsen, er den 
foreløpig dokumenterte effekten i form av nye arbeidsplasser på 49,2 årsverk. Tre bedrifter 
oppgir en effekt i form av nye arbeidsplasser på mer enn tre årsverk. Dette er Nutech AS 
med åtte årsverk, Berthas Bakerier AS med åtte årsverk og Intek AS med fem årsverk.  
Gjennom spørreundersøkelsen ble det også undersøkt om det aktuelle prosjektet 
(utviklingsaktiviteten) ville blitt realisert uten støtten. Dette omhandler programmets 
innsatsaddisjonalitet, altså i hvilken grad den offentlige støtten er avgjørende for at 
prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Offentlige virkemidler for 
næringsutvikling blir gjerne legitimert på grunnlag av deres addisjonalitet. Av 26 
respondenter svarer elleve at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten fra 
programmet og 13 at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller oppskalert som følge av 
støtten. Totalt 24 av 26 respondenter (92 prosent) svarer dermed at støtten var 
avgjørende for at prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. 
Innsatsaddisjonaliteten kan dermed betegnes som meget høy. 
Respondentene ble videre spurt om hvorvidt prosjektets forventede effekter er realisert.  
Av 26 respondenter svarer 16 at effektene i hovedsak er realisert, mens ti forventer at 
effektene inntreffer senere. Samtlige respondenter gir dermed uttrykk for at deres eget 
prosjekt er eller blir gjennomført som planlagt, og har medført eller vil medføre de 
effektene som var ønsket og forventet. 
Bedriftene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten hadde gitt ulike typer effekter for 
mottakers egen utviklingsevne og virksomhet. Dersom man slår sammen respondentene 
som har svart «i stor grad» eller «i noen grad», ser man at effekten har vært størst for 
«styrket konkurranseevne» (92 prosent), «økt fokus på innovasjon» (88 prosent) og «nye 
produkter/tjenester» (88 prosent). 
Utviklingsevnen i næringslivet er knyttet til bedrifters evne og vilje til å prioritere 
utviklingsarbeid i egen bedrift. Det krever kompetanse å kunne se behov og muligheter for 
bedriftens utvikling på lengere sikt, og å prioritere og gjennomføre slike aktiviteter fremfor 
ordinære driftsoppgaver. Mottakerne av spørreundersøkelsen er spurt om programmet 
betydning for styrking av bedriftens utviklingsevne. Svarene viser at 25 av 26 
respondentene oppgir at programmet har hatt stor eller noen grad av betydning for 
styrking av utviklingsevnen. 96 prosent av de deltakende bedriftene har dermed styrket 
sin utviklingsevne som følge av støtten fra næringsprogrammet. 
 

Ekstern evaluators vurdering  
Oxford Research mener at næringsprogrammet i Gjøvikregionen gjennomføres på en 
meget kompetent og strukturert måte, der erfaringer med arbeidsformen fra 
omstillingsprogrammet i Vestre Toten videreføres på regionalt nivå. Denne arbeidsformen 
er testet ut over en lengre periode og har vist seg hensiktsmessig, og næringsprogrammet 
utgjør dermed en kunnskaps- og erfaringsbasert tilnærming til næringsutvikling. 
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Arbeidsformen omfatter proaktiv mobilisering av utviklingsaktiviteter internt og på tvers 
av bedrifter, dialogbasert utvikling av prosjektplaner og økonomisk støtte til 
gjennomføring av prosjektene. Den dialogbaserte søknadsprosessen sikrer god kvalitet i 
prosjektporteføljen.  
Programmet kompletterer virkemiddeltilbudet i regionen, ved å tilføre mulighet for støtte 
til tidligfase prosjektutvikling innen de utvalgte innsatsområdene. Alle prosjektideer og 
søknader vurderes opp mot Innovasjon Norges ordninger, for å avklare om prosjektene 
kan finansieres gjennom deres egne ordninger. På denne måten benyttes 
virkemiddelapparatet til størst mulig nytte for Gjøvikregionen. Leveransen av programmet 
er kostnadseffektiv, ettersom en høy andel av programmidlene tildeles næringslivet. 
Oxford Research mener at samspillet med de kommunale næringsrådgiverne fungerer som 
forutsatt og med en god arbeidsdeling, der rådgiverne sørger for mobilisering av bedrifter i 
egen kommune.  
Næringsprogrammet har et omfattende og vekstkraftig næringsliv å samarbeide med, 
regionen sett under ett. Tilfanget av prosjektidéer er tilpasset programmets 
budsjettmessige størrelse, og program-met har ikke opplevd utfordringer med å omsette 
de økonomiske ressursene til utviklingsprosjekter. Etter Oxford Researchs vurdering er 
resultatene av programmet meget gode. Etter om lag to og et halvt års virksomhet og et 
samlet tilsagn på 12,8 millioner kroner, rapporterer de deltakende bedriftene om 49 nye 
årsverk. Målt mot ressursinnsatsen, tidsperioden programmet har vært aktivt og 
innrettingen mot tidligfase prosjektutvikling, vurderer Oxford Research dette som et 
meget godt resultat. Fra tilsvarende næringsprogrammer er det kjent at resultater 
fortsetter og manifesteres etter hvert som bedriftene implementerer og videreutvikler 
tiltakene som er støttet av programmet, og det kan derfor med rimelighet forventes av 
resultatene i form av arbeidsplasser vil øke i tiden som kommer. I tillegg er enkelte av 
prosjektene fremdeles i gjennomføringsfasen, slik at det er prematurt å forvente resultater 
i form av arbeidsplasser. Programmet har også bidratt til økt lønnsomhet og styrket 
konkurranseevne for bedriftene. De gir også uttrykk for forbedret utviklingsevne, hvilket 
tilrettelegger for videre utvikling av bedriftene og ytterligere gevinstrealisering i fremtiden.  
Programmet fremstår også instrumentelt for styrking av samspillet om næringsutvikling 
i regionen som helhet. Det utgjør et verktøy for utvikling i enkeltbedrifter og 
bedriftsnettverk, og bidrar samtidig til samarbeid mellom kommunene om 
implementeringen.  
Anbefalt videreføring: (jfr rådmannsutvalget,  Bjørn Fauchald) 
Vurderingene ovenfor og i evalueringsrapporten er omfattende og tydelige. Arbeidet som 
er gjennomført og næringsprogrammets innretning vurderes totalt sett som svært 
vellykket. Noen forbedringsområder er imidlertid påpekt og dette er nyttig å ta med 
videre. Rådmannens vurdering er at arbeidet som er utført og evalueringen som er gjort, 
tilsier at næringsutviklingsprogrammet bør videreføres som en fast ordning. Rådmannen 
følger opp dette i sin innstilling.  
I prosjektperioden lykkes ikke kommunene i regionen med å få Oppland fylkeskommune 
med i programarbeidet. Regionreformen og sammenslåing av fylkene fra 1. januar 2020 
har gjort det krevende å få til en avklaring om fylkeskommunal deltakelse i framtida. Etter 
rådmannens oppfatning er dette et regionalt næringsutviklingsarbeid som bør være av 
stor interesse for Innlandet fylkeskommune å støtte ut fra deres rolle som regional 
utviklingsaktør. Det bør derfor jobbes målrettet i 2020 med å få den nye fylkeskommunen 
«med på laget». Dette blir en oppgave for politisk og administrativ ledelse i vår region å 
følge opp.  
Kommunene er nå godt i gang med budsjettarbeidet for 2020. Budsjettsituasjonen er 
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krevende for alle kommunene. «Alle steiner må snus», også støtten til denne type 
utviklingstiltak. Rådmennene fremmer derfor forslag om å justere ned støtten til det 
regionale næringsutviklingsprogrammet med ca 25 %. Det bør imidlertid være en 
målsetting å vurdere tilskuddsnivået på nytt i løpet av 2020 sammen med ønsket om å få 
med Innlandet fylkeskommune i dette viktige utviklingsarbeidet. Det er ingen tvil om at 
det er sammenheng mellom tilgjengelig ramme og resultater. En av suksessfaktorene i 
prosjektperioden har vært en tilstrekkelig økonomisk ramme og at de prosjekter som 
programmet har gått inn i har fått støtte på et nivå som gjør at effekten blir god.  
 
 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Infrastruktur veg og bane - NTP 2021 - Stor Oslo Nord 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
Gjøvikregionen Interkommunale råd tar orienteringen  til etterretning. 
 
 

 
Fakta: 
Samarbeidsalliansen Stor-Oslo Nord består av kommunene Gjøvik, Nittedal, Gran, Lunner, Østre 
Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land, og Oppland og Akershus fylkeskommuner. Når 
nå Innlandet og Viken ser dagens lys, må deltakelsen derfra bekreftes, og nye personer må utpekes 
til styringsgruppa. 
Stor-Oslo Nord-alliansen er Jernbaneforum for Gjøvikbanen, og arena for samordning av 
kommunikasjons- og påvirkningsarbeid med sikte på at de viktigste prosjektene på Rv4 og 
Gjøvikbanen blir prioritert inn i ny NTP 2022-2033, samt at de allerede vedtatte prioriteringer i 
gjeldende NTP 2018-2029 blir finansiert i de årlige statsbudsjetter og handlingsplaner. Stor-Oslo 
Nord skal stille forventninger til den politiske ledelsen i departementene, transportkomiteen på 
stortinget, fylkespartiene i deltakende fylker og transportetatene. 
Gjeldende prosjektplan og kommunikasjonsstrategi for Stor-Oslo Nord skal revideres på nyåret. 
Status for kommunikasjonsarbeidet vil bli gitt i møtet. 
Prosjektleder Jarle Snekkestad sa opp sin 50% stilling som prosjektleder med virkning fra 1. august 
2019. Styringsgruppa avgjorde da å ansettelse en 100% prosjektleder i Stor-Oslo Nord for perioden 
2020-2023. 
 
I ettertid, bl.a. på grunn av et langt større engasjement fra næringslivet i Stor-Oslo Nord-regionen, 
er det bestemt å utsette ansettelsen av ny prosjektleder til sommeren 2020, og i stedet bruke 
ressurser på å leie inn strategisk kommunikasjonsrådgivning. Dette for å forsterke 
påvirkningsarbeidet. Nye Veier AS sin anbefaling til samferdselsdepartementet om en helhetlig 
utbyggingsstrategi for Rv4 var en vesentlig inspirasjon for denne justeringen. 
Som konsekvens fortsetter tidligere prosjektleder Jarle Snekkestad som koordinator for Stor-Oslo 
Nord i en 30 % stilling frem til sommeren. 
 
Egenvurdering 
 
NTP-arbeidet går nå inn i det avgjørende året. Både Statens Vegvesen og Nye Veier anbefaler 
utbygging Rv4, men forskjellen er at Nye Veier både har en helhetlig strategi for hele strekningen, 
fra Mjøsbrua til Groruddalen, og at de har dokumentert at denne utbyggingen er svært 
samfunnsøkonomisk lønnsom, og vil utløse det største verdiskapingspotensialet av de 18 
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strekningene de har vurdert. 
Samferdselsdepartementets NTP-prosess innebærer at fylkeskommunene og næringslivets 
organisasjoner vil bli invitert til å gi sine prioriteringer vinter og vår 2020, og at transportetatene 
også blir bedt om å gi innspill til prioriteringer. Parallelt vil stortingsmeldingen (NTP) bli ført i 
pennen. Se de to bildene under. 
 
Stor-Oslo Nord v/Gjøvikregionen Utvikling har i nært samarbeid med representanter for 
næringslivet i hele regionen, sendt ut en tilbudsforespørsel om strategiske 
kommunikasjonstjenester, med frist 22.11. Denne forsterkede innsatsen innenfor strategisk 
kommunikasjonsarbeid har en ramme på kr. 1 mill., og finansieres 50/50 næringsliv og Stor-Oslo 
Nord. 
 
Styringsgruppa i Stor-Oslo Nord vil konstituere seg for en ny prosjektperiode den 5. desember, og 
vil da få en orientering om valg av rådgiver. I forkant vil Regionstyret i Gjøvikregionen bli informert 
den 3. desember. 
 
Stor-Oslo Nord vil, sammen med næringslivet og valgt rådgiver, revidere sin 
kommunikasjonsstrategi, og alle de involverte lokalpolitikere vil bli involvert i påvirkningsarbeidet 
på en eller annen måte. 
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Forslag til partnerskapsavtale mellom kommunene i Gjøvikregionen og Innlandet 
fylkeskommune 
 

1. Regionsjefens forslag til vedtak: 
«Interkommunalt politisk råd anbefaler kommunene å inngå partnerskapsavtale med 
Innlandet Fylkeskommune 

2. Fylkeskommunen bes vurdere om det er riktig å forskjellsbehandle regionene ved at de 
oppretter en -overgangsordning som sikrer regionene i Hedmark et driftstilskudd på en 
ukjent størrelse. 

3. Det henstilles om at Fylkeskommunen i en overgangsperiode  viderefører driftstilskuddet 
til regionene i Oppland 

 
 

Vedlegg i saken: 
14.11.2019 Forslag til revidert Partnerskapsavtale pr 0509 
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