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01/2021: Orienteringssaker 22.3.2021
Interkommunalt politisk råd 22.03.2021:
Behandling: Øivind Hansebråten (RI) Maren Skrunes fra Elvia orienterte – PP legges ved protokoll.
Det må tas initiativ overfor Statnett for å få klargjort mulighet for forsert utbygging av trafo og
deretter linjenett. Det må for øvrig sees på hva som kreves av kommunene i Gjøvikregionen mtp bruk
av tid og ressurser for å følge opp arbeidet
Forslag fra Torvild Sveen :
1. IPR i Gjøvikregionen ber om at det tas initiativ overfor Statnett, NVE og Elvia om å forsere
en utbygging av strømsforsyningen gjennom Vardal/Skyberg transformatorstasjon for å få
ned saksbehandlingstid og reguleringsarbeid.
2. IPR i Gjøvikregionen ber om at det utarbeides et kostnadsoverslag for
strømforsyningskostnadene til en ny batterifabrikk på Hasvoldseter/Bjugstadmarka.
3. Kommunene i Gjøvikregionen er positive til å være med på en eventuell
forskutteringsordning for å få planene hurtig realisert.
Mona Tholin ble som grunneier sett på som inhabil.
REG- 01/2021 Vedtak:

Orienteringer:
Batterifabrikk
Vedtak:
1.GIPR i Gjøvikregionen ber om at det tas initiativ overfor Statnett, NVE og Elvia om
å forsere en utbygging av strømforsyningen gjennom Vardal/Skyberg
transformatorstasjon for å få ned saksbehandlingstid og reguleringsarbeid.
2. IPR i Gjøvikregionen ber om at det utarbeides et kostnadsoverslag for
strømforsyningskostnadene til en ny batterifabrikk på Hasvoldseter/Bjugstadmarka.
3. Kommunene i Gjøvikregionen er positive til å være med på en eventuell
forskutteringsordning for å få planene hurtig realisert.
Nytt fra IFK
Konklusjon: Tatt til orientering
VO og tjenestetilbud
Noe kritiske bemerkninger til manglende kommunal forankring. Det ble ønske om å
utsette høringen fra kommunene. Karianne Jønnes påpekte potensialet- og viktigheten av
å få gode løsninger i Gjøvikregionen. Jønnes ønsker tydelige høringsinnspill innen fastsatt
frist. Dette ble støttet av Per Gunnar Sveen.
Konklusjon: Regionalt kompetanseforum utarbeider et forslag til høring som kan
legges fram for regionstyret som har møte 19.4. Høringsfrist er 28.4.
Handlingsprogram for fylkesveger
Tatt til orientering. Hilde By fra IFK vil informere mer detaljert i kommende regionstyre. PP
sendes ut. Ta gjerne kontakt med Jarle om det er spørsmål.

Jønnes ber om et samlet innspill fra kommunene om hva som skal prioriteres, bla
mente hun at FV 33 var en viktig næringveg. Dette fikk støtte fra ordfører i Østre
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Toten og Gjøvik Toten som etterlyste en helhetlig utbygging av FV 33. Det ble
foreslått et regional saksframlegg hvor en kunne prioritere viktige veger.
Bjørn Fauchald opplyste om at det ble utført et større arbeid mtp omklassifisering av
veger og at det nå synes naturlig å bygge videre på dette arbeidet.
Fylkeskommunen bør ta kontakt med Viken for å sikre utbygging på begge sider av
fylkesgrensa.
Konklusjon : Det settes opp et nytt rådsmøte i mai for å legge til rette for
behandling av en regional høringsuttale. Møtet berammes til 11.mai.
Strategisk plan 2022-25
Tatt til orientering . Det vises til at det blir orienteringer i kommunestyrene.
EVT
Anne Hagenborg er representant i Osloregionen og ønsker et mandat til å ta opp
problematikk knyttet til grønnsaksproduksjon på Toten – eks vil COOP flytte pakkerier fra
Toten til Gardermoen .
Konklusjon:
Utvikle en felles presentasjon/strategi fra Gjøvikregionen og Østre Toten, slik at dette bl a
kan løftes inn i Osloregionen og tas i tillegg opp ifb med arbeidet i strategisk plan.
Torvild Sveen orienterte om Musikk i Innlandet og evt etablering av Orkester som en
videreføring av symfonietta . Han inviterte til et flerkommunalt engasjement rundt en
musikalsk satsing .
Konklusjon : Settes opp som sak til neste møte samt at representanter fra Orkesteret blir
med i møtet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/2021: Eierskapssekretariat i Gjøvikregionen - ny behandling
Interkommunalt politisk råd 22.03.2021:
Behandling: Bjørn Fauchald innledet - PP er vedlagt. Mente det var viktig å følge planmessig og
systematisk oppfølging selskap for selskap. Bjertnæs påpekte at det først og fremst er
saksforberedelse og støtte til hver av kommunene etter behov. Eierskapssekretariatet vil uansett ha
god kontakt med økonomiseksjonene i den enkelte kommune. Hagenborg mener også det er behov
for å ha bedre kontroll. Hun stilte spørsmål vedrørende kostnadsfordeling ift den eierandelen som SLand har, samt hvordan man konkret skal bruke tjenesten. Ødegaard pekte på at det er viktig å
benytte ressursene til KS, videre mente han at alle kommunene bør bli med, samt at det blir et
politisk engasjement om saken. Han bad også om at en også bør se på om dette kan løses innenfor
hver enkelte kommuners ressurs. Ola Tore Dokken refererte til at N Land er skeptiske til å delta, men
skal ta det opp i sitt kommunestyre. Linn Sunne viste til kommunestyrevedtak om at en vil løse dette
innenfor egen kommune. Torvild Sveen poengterte viktigheten av å legge til rette for saksgrunnlag og
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prosess rundt selskapsoppfølging og valg. Guri Bråten påpekte at det er viktig å ha bedre mulighet til
å drøfte dette i eget kommunestyre. Bror Helgestad og Ole Magnus Stensrud støtter etablering,
gjerne med beliggenhet i Gjøvikregionen Utvikling. Even Solhaug forutsetter at hver kommune i
tillegg har et eget eierutvalg.

REG- 02/2021 Vedtak:

1. Kommunestyrene bes raskt avklare om de vil delta i opprettelsen av et
eierskapssekretariat for Gjøvikregionen som skal følge opp kommunenes
eierinteresser i aksjeselskaper og interkommunale selskaper. Til grunn for arbeidet i
eierskapssekretariatet ligger felles eierskapspolitikk for Gjøvikregionen.

2. Eierskapssekretariatet skal ha følgende ansvarsområder:
Bistå ordførere og andre eierrepresentanter i å utøve eierstyring på vegne av
kommunen, herunder forberede og delta i generalforsamlinger, eiermøter og
eierutvalgsmøter. Bistå i opplæring av valgte eierrepresentanter.
Bistå i dialog mellom eierrepresentantene og selskapene utenom
generalforsamling. Være det administrative kontaktpunktet mellom kommunene
og selskapene utenom generalforsamling og representantskapsmøter i
eierskapsrelaterte saker. Bistå kommunene ved opprettelse og avvikling av
selskaper.
Bistå rådmenn/kommunedirektører i utarbeidelse og oppfølging av eiersaker,
herunder revisjon av eierskapspolitikk, selskapsvise eierstrategier, årlige
eiermeldinger, internkontroll, dokumentasjon, arkiv og oppfølging av at politiske
vedtak i forhold til eierskap blir gjennomført. Bistå revisjon og kontrollutvalg ved
selskaps- og eierskapskontroll.
Utarbeide og følge opp flerårlig handlingsplan for eiersekretariatet med
prioritering av regionale og kommunevise eieroppgaver.

3. Organisering
Alternativ 1: Eierskapssekretariatet organiseres som et vertskommunesamarbeid med
Gjøvik som vertskommune. Sekretariatet rapporterer til rådmannen i Gjøvik. Dette
alternativet anbefales dersom ikke alle 5 kommunene blir med i sekretariatet.

Alternativ 2: Eierskapssekretariatet legges til Gjøvikregionen Utvikling og rapporter til
regionsjefen med regionstyret som regionalt eierutvalg. Det utarbeides en
tjenesteoppdragsavtale mellom Gjøvikregionen Utvikling og deltakerkommunene.
Rådmenn/kommunedirektører gis fullmakt til å inngå en slik avtale.
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4. Finansiering og videre oppfølging
Kommunedirektørene innarbeider kommentarene fra dagens møte og foreslår videre
behandling.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/2021: Godkjenning av protokoll fra 22.03.21
Interkommunalt politisk råd 22.03.2021:
Behandling:

REG- 03/2021 Vedtak:

Protokollen godkjennes.

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