
REFERAT FRA GRIP-GRUPPEARBEID 20. november om PÅVIRKNINGSARBEID/LOBBYING. 

 

Gruppe GRØNN: Tone Lise Kvernelien, Arild Ødegård, Ola Tore Dokken, Even Hagen: 

• Vi må ha med næringslivet i arbeidet 

• Vi bør bruke strategisk bistand, og viktig at vi får kompetanseheving. 

• Vi må være «lenger fremme i skoa», ta mer «plass». 

• Vi må sikre et bedre samarbeid kommunene i mellom. 

• Viken fylkeskommune må være med på laget. 

• De folkevalgte må spille spissrolla. De folkevalgte må være aktivt med og gjøre jobben. 

• Vi må ha allianser internt i regionen, og ikke minst eksternt. 

• Vestre Toten må trekkes mer aktivt med i sykehussaken. 

• Vi bør ha et fast GRIP-møte i Oslo hvert år, bl.a. møte Innlandsbenken og andre viktige 

beslutningstakere. 

• Vi må ha tillit til hverandre, ønske hverandre vel. 

 

Gruppe ORANSJE: Torvild Sveen, Mota T. Tholin, Elin Solberg, Ester Gihlen: 

• Vi må ha en påvirkningsplan, vise hva som skal være resultatmålene, hva vi skal sitte igjen 

med til slutt. 

• Vi må skaffe oss større innsikt i pågående prosesser, tidlig, bl.a. gjennom å være 

oppmerksomme på regjeringsnotater, innholdet i NOU ’er, ekspertutvalg, og få våre folk med 

i utvalg. 

• Vi må fronte vår kunnskap i større grad, drive bedre lobbing, ha en bedre regionstenkning – 

OSS! 

• Vi må bruke regionale lobbyistressurser også i kommunene. 

• Vi bør være mer offensive og bli pilot oftere. 

• Vi må påvirke byråkratiet, der mye bestemmes, løfte frem både private og offentlige klynger 

(statlige), kompetansemiljøer. 

• Fortsette satsingen på Stor-Oslo Nord. 

• Vi bør fremheve våre fortrinn på sikkerhetsområdet, kanskje er vi attraktive for politiet, E-

tjenesten? 

• Vi må få tak i risikokapital, være attraktive for investeringer. 

Gruppe BRUN: Anne Hagenborg, Magnus Mathisen, Tonje Jahr Bergum, Tove Beate Karlsen, Tore 

Stensrud: 

• Vi må støtte opp under en videre utvikling av NTNU 

• Vi må samarbeide med næringslivet i påvirkningsarbeidet 

• Vi må utnytte de styrker og ressurser vi har. 

• Vi må utnytte de kontaktene vi har. 

• Vi må være pådrivere. 

• Vi må være attraktive, legge til rette for etableringer i kommunene. 

• Vi må være synlige på nasjonalt plan. 

• Vi må vise at vår region kan tilby løsninger og vise at vi kan være med å skape utvikling og 

vekst. 



• Regionen må tale med en stemme. 

• Vi må se Innlandet som en enhet, som gir muligheter, bl.a. innenfor BIO (midler, samarbeid). 

• Vi må bruke våre nettverk, fra lokalpolitisk, via fylkespolitisk til nasjonalt nivå. 

• Vi må være i forkant. Og få våre folk inn i posisjoner. 

 

Gruppe GUL: Arne Skogsbakken, Even Solhaug, Stian Olafsen, Guri Bråthen, Gunn Marit Øistad: 

• Vi har mer slagkraft når vi står sammen. 

• Vi må bruke våre stortingspolitikere mer. 

• Vi må ha tverrpolitisk felles eierskap og samhandling. 

• Vi må være «på» saken når det gjelder statlige arbeidsplasser. 

• Vi må ha felles strategier! 

• Vi må bli mer strategiske i de ulike partiorganisasjonene, og fatte vedtak som er konkrete. 

• Vi må bli flinkere til å invitere inn sentrale aktører til oss, for eksempel fra SI. 

• Vi må vise raushet overfor hverandre. 

 

Gruppe BLÅ: Linn T. Sunne, Dag Arne Henriksen, Rune Selj, Bjørn Fauchald, Bror Helgestad: 

• Vi må sørge for at politikere og lobbyister går hånd i hånd. 

• Vi må ha gode prosesser som sørger for at vi får trøkk på det vi vil. 

• Ordførerne har en viktig rolle i påvirkningsarbeidet. Gjøvikregionen Utvikling må ta en 

opplæringsrolle i «strategi». 

• Det er en god modell/struktur i Stor-Oslo Nord-arbeidet som flere kan overføres til også 

andre temaer. 

• Statens Hus kan være viktig å sette opp på kartet. 

• Kriminalomsorg og Gjøvik fengsel er et viktig tema. 

• Å bruke det politiske nettverket mer og bedre. 

• Vi må være obs på mulige spin-offs og satse på disse, for eksempel som resultat av endringer 

innenfor sykehuset. 

• Vi bør kartlegge hvem som sitter i nøkkelposisjoner, og som vi vil påvirke. 

 

 

 

 

 

 

  


