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Medlemmer som møter: 
Gjøvik: 
 Torvild Sveen 
Even Solhaug for T Kvernlien 
Søndre Land:  
Anne Hagenborg 
Erik Bjørnsveen 
Vestre Toten:  
Stian Olafsen 
Arild Nikolai Ødegaard. 
Nordre Land: 
Ola T Dokken 
Linn T Sunne 
Østre Toten: 
 Bror Helgestad 
Guri Bråthen 
Innlandet fylkeskommune: 
 Anne Marte Kolbjørnshus 
 Kari Anne Jønnes.  
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Magnus Mathisen, Bjørn Fauchald, Tom 
Bratlien, Arne Skogsbakken, Hanne 
Søberg, Jarle Snekkestad, Tore J Killi 
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Sakliste 
 

Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
01/2021 Orienteringer - nytt fra fylkeskommunen og 

kommunene 
-IFK v Anne Marte Kolbjørnshus 
Gjøvikregioen:  
Ordførere: v Torvild Sveen sykehus 
Anne Hagenborg om Osloregionen 
Rådmenn v Bjørn Fauchald om interkommunalt 
samarbeid  

21/1474  

02/2021 Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-25  21/1418  

03/2021 Disponering av partnerskapsmidler 2021- 
forslag til rammer og prioriteringer  

21/1461  

04/2021 Opprettelse av eierskapssekretariat i 
Gjøvikregionen  

21/1544  

05/2021 Harmonisering av tjenestetilbud og organisering 
av voksnes læring 

21/1545  

06/2021 Godkjenning av protokoll - Regionstyret 
15.02.21 

21/1555  
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01/2021: Orienteringer - nytt fra fylkeskommunen og kommunene 
 
Regionstyret 15.02.2021: 
 
Behandling: Anne Hagenborg tok opp representasjon og noe manglende strategi for vår 
representasjon i Osloregionen. 
 
 
REGST- 01/2021 Vedtak: 

 
Sak tas til orientering. I tillegg ble det presisert at Anne Hagenborg representerer 
kommunene i styret til Osloregionen- Torvild Sveen er vara. Funksjonen følger person 
ikke funksjon. Hagenborg og Dokken bes sammen med regionsjef lage et forslag til 
strategi for kommunenes engasjement og deltakelse I Osloregionen. 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
02/2021: Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-25 
 
Regionstyret 15.02.2021: 
 
Behandling: 
 
 
REGST- 02/2021 Vedtak: 

 
 
1.Underveisutkast til ny Strategisk plan for Gjøvikregionen gis tilslutning, med følgende 
endringer;  

- Mer fokus på betydningen av matvareproduksjon (S2-1) og lokalt 
erierskap og bearbeiding , drive påvirkningsarbeid ift Stortinget 

- Markedspersonell ressurser, handlingspunkter bør legges ut til 
kommunene (Feks bostedsattraktivitet, vi markedsfører ikke 
Gjøvikregionen, men stedet/byen). 

- Planen er noe bred, tror strategien blir tydeligere jo mindre den 
inneholder.  

- Budskapene bør dermed spisses og tydliggjøres. 
- Noen tiltak har økonomiske konsekvenser, de bør inn i planen 
- Geografisk tilnærming bør vides ut: “Fra Dokka I nord” endes til “Fra 

Torpa I nord” 
- Møteplasser; hvem bruker møteplassene (Bright House). 
- Et overordnet dokument 
- For å skape engasjement for planen og eierskap i kommunestyrene: her 

ligger det en jobb med å gjøre planen presentable (enkel å bruke) 
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- Universitetsregionen? med fokus utover Gjøviks om medlemskommune – 
viktig å ha fokus på helse/forskning og etablere møtearenaer med 
NTNU/FI 

- Osloregionsamarbeidet må inn i planen 

 
 

2. Tidsplan for videre prosess godkjennes slik; 

 

Tidsplan 

Februar/medio Mars Kommunale drøftinger, fortrinnsvis i formannskap og 
kommunestyrer 

Februar/Mars Endelig innspillsrunde fra kommuner (administrativt) 
næringsliv og samarbeidspartnere 

Mars/April Drøfting og koordinering i Interkommunalt politisk råd 

April/Mai Vedtak i kommunestyrene 

 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
03/2021: Disponering av partnerskapsmidler 2021- forslag til rammer og prioriteringer 
 
Regionstyret 15.02.2021: 
 
Behandling: Det ble foreslått å endre rammen for påvirkningsarbeid fra inntil 15til inntil 25% og 
endre rammen for entrepenørskap, innovasjon og vekst fra 70% til 60%. 
 
 
REGST- 03/2021 Vedtak: 

 
1.Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd slutter seg til forslag til framdrift, 
rammer og  prioriteringer som grunnlag for fordeling av partnerskapsmidler 2021 med 
fordeling av inntil 25% av rammen til påvirkningsarbeid, inntil 60% av rammen til 
entrepenørskap, innovasjon og vekst, samt inntil 25% til å økt bo- og næringsattraktivitet. 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
04/2021: Opprettelse av eierskapssekretariat i Gjøvikregionen 
 
Regionstyret 15.02.2021: 
 
Behandling: Det ble påpekt at man gikk for fort fram i denne saken og at kommunene trenger mer 
tid til å drøfte saken. Videre om ressursbehovet er så stort at det kreves en hel stilling 
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REGST- 04/2021 Vedtak: 

 
1. Regionstyret ber om at kommunestyrene vurderer å opprette 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 
kommunene, 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.  
Alternativ 2: Eierskapssekretariatet legges til Gjøvikregionen Utvikling og rapporter til 
regionsjefen. Det utarbeides en tjenesteoppdragsavtale mellom Gjøvikregionen 
Utvikling og deltakerkommunene. Rådmann/kommunedirektør gis fullmakt til å 
inngå en slik avtale. 
 
1. Finansiering 

 
Tiltenkte arbeidsoppgaver tilsvarer ca en 100 % stilling, dvs ca 1 mill. kroner 
inkludert sosiale utgifter. Utgiftene fordeles etter fordelingsnøkkelen for 
Gjøvikregionen, dvs 50 % likt og 50 % etter innbyggertall, med utgangspunkt i 
innbyggertall 1. januar det angjeldende år. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
05/2021: Harmonisering av tjenestetilbud og organisering av voksnes læring 
 
Regionstyret 15.02.2021: 
 
Behandling: 
 
 
REGST- 05/2021 Vedtak: 

 
1. Regionstyret etterlyser kommunal underveisforankring og medvirkning  i en utredning 
som er svært viktig for innbyggerne og lokalt næringsliv. 
2.Regionstyret mener det bør gis bedre tid enn foreslått for å sikre tid til å vurdere forslag 
og drøfte innspill 
3.Regionstyret viser til gode erfaringer med karrieresentermodellen og ber om at en i ny 
organisering  ivaretar og viderefører det beste i denne modellen. 
4.Regionstyret ber om at representanter fra fagskole, universitet og høgskole dras inn i 
prosessen mtp  å etablere relevante og fleksible tilbud for innbyggerne i hele Innlandet. 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
06/2021: Godkjenning av protokoll - Regionstyret 15.02.21 
 
Regionstyret 15.02.2021: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REGST- 06/2021 Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


