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Strategisk plan 2021-2025 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
1. Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-2025, datert xxx godkjennes. 
2. Interkommunalt politisk råd avgjør hvordan flere samarbeidspartnere kan involveres mer 

systematisk i gjennomføringen av planen, gjennom et «Strategisk råd». 

 
 
 
Vedlegg i saken: 
08.05.2021 Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-2025 versjon 07 05 2021s 
 
 
Vedlegg: Strategisk plan med Handlingsplan versjon 7.05 

 

Bakgrunn 
Gjeldende Strategisk plan for Gjøvikregionen utløp i 2020. Prosessen med en ny Strategisk plan for 
Gjøvikregionen hadde en forsiktig start i november 2019, med en cafédialog i det nye 
Interkommunale politiske rådet.  
 
Det ble lagt planer for en videre prosess, som dessverre ble hardt rammet av Koronapandemien, og 
dermed utsatt. Noe av grunnen var også knyttet til at man ønsket å ha en vedtatt Innlandsstrategi, 
samt kommunale planstrategier å basere arbeidet på. Regionstyret vedtok planstart den 7. 
september 2020, og en fremdrift med ambisjon om et endelig vedtak i kommunestyrene i mars 
(april) 2021. Denne fremdriften er senere blitt skjøvet til mai, og så til juni. 
 
Høsten 2020 og nyåret 2021 ble perioden for den mest hektiske møtevirksomheten, både fysiske 
planseminar og nettbaserte.  
Interkommunalt politisk råd og Regionstyret har vært informert underveis, og har formidlet sine 
signaler. Kort oppsummert har disse vært; 
· Å spisse satsningene og prioriteringene inn mot de viktigste fellesområdene 
· Å videreføre en satsning på industri, Ikt/Cyber, bionæringer og helsefag 

Prosessen til nå har involvert følgende instanser/fora; 
· Interkommunalt politisk råd/Regionstyret. 
· Kommunestyrer/formannskap. 



Side 3 av 33 

 

· RKD (rådmanns- og kommunedirektørutvalget i regionen) 
· Næringsforum (kommunenes næringsrådgivere, Landsbyen Næringshage AS, Total Innovation 

AS). 
· Plan- og samfunnsutviklingsforum (kommunenes samfunnsplanleggere) 
· Kommunikasjonsforum (kommunikasjonsrådgivere i kommunene, NTNU mfl.) 
· Bedriftsledere fra alle kommunene (i teams-seminar) 
· Næringslaget Invekst, NTNU Gjøvik, NIBIO Apelsvoll, Sintef, Katapulten, NCE Raufoss, Fagskolen 

i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Innovasjon Norge Innlandet. 

 
Visjon og mål. 

Gjøvikregionens visjon - Levende og skapende - gir retning for målene. 

Langsiktige mål. 

Gjøvikregionen er en av de mest dynamiske og spennende regionene i Norge, 
preget av fremtidsoptimisme og innbyggere som trives 

 
Resultatmål for planperioden 2021-2025. 

God befolkningsvekst i regionen og en positiv trend for alle kommunene 
 

Veksten i private arbeidsplasser og verdiskapning har økt, og etableringen av nye bedrifter 
av alle størrelser, har skutt fart. 

 

Gjennomslag for samferdsels- infrastrukturprosjekter og offentlige tjenester og 
arbeidsplasser som styrker regionens konkurranseevne 

 
Måloppnåelse vurderes ut fra utvikling i innbyggertall, etableringsfrekvens, utvikling i private arbeidsplasser, 
verdiskapingstall, innbyggerundersøkelser mm.  

 
Strategier. 
1. Øke regionens bo- og næringsattraktivitet – med basis i by- og stedsutvikling, boligutbygging, 

næringsarbeid og markedsføring. 
2. Stimulere jobbskaping, innovasjon og entreprenørskap – med basis i satsing på industri, 

teknologi, helse og bionæringer.  
3. Videreutvikle felles regionalt påvirkningsarbeid – med basis kommunenes felles 

interessepolitikk og regionsamarbeid felles interessepolitikk 

 
Handlingsprogram. 
Handlingsprogrammet er inndelt i tre deler, en del for hver strategi.  
Under strategi 1 handler det om å utvikle markedsføringsstrategi, gjennomføre byutviklingstiltak,  
stedsutviklingsprosjekter og drive aktiv boligplanlegging, samt styrke besøksattraktiviteten. 
Under strategi 2 handler det om gründersatsning, en profesjonell 1-linjetjeneste, etablereropplæring, 
Bedriftsretta næringsprogram, satsning på Cyber-klynge, FoU-satsing, CROSS innovasjonsverksteder 
på tvers av bransjer og fag, en investorstrategi, satsing på Grønn region/Bioøkonomiprogram og ikke 
minst en studentsatsning knyttet til NTNU Gjøvik og Fagskolen i Innlandet. 
Under strategi 3 handler det om et strategisk påvirkningsarbeid med stikkordene Stor-Oslo Nord (Rv4 
og Gjøvikbanen og viktige fylkesveger), Osloregionsamarbeidet, Sykehus, bredbånd, offentlige 
arbeidsplasser og tjenestetilbud, videregående skole, utvikling ved NTNU Gjøvik og Fagskolen i 
Innlandet, næringslivets rammebetingelser mm. 
 
Handlingsprogrammet skal følges opp med spesifikke satsinger. Det foreslås i år å bruke i overkant av 
kr 7 millioner , den spesifikke fordelingen på satsingsområder og prosjekt framgår i 
handlingsprogrammet.  Dette er en dobling av hva som vanligvis benyttes av årlige tilskudd og det 
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skyldes at regnskapet viser at det er rom for dette, fordi man i den siste 4-årsperioden har avsatt 
midler i fond som følge av ubrukte prosjektmidler, partnerskapsmidler og mindreforbruk på drift.  
 

Egenvurdering 

 
Den Strategiske planen for Gjøvikregionen som nå foreligger, er et resultat av en langt bredere 
deltakelse enn ved tidligere revisjoner. Spesielt gjelder dette fra næringslivets side. 
Målene for befolkningsutvikling, arbeidsplassvekst og påvirkningsarbeid er ambisiøse, men er 
samtidig realistiske, gitt at det prioriteres ressurser inn i gjennomføringsarbeidet. Befolkningsmålet 
frem mot 2025 er offensivt, men innenfor rekkevidde, gitt at det prioriteres ressurser til tiltak, og at 
flyttebalansen bedrer seg noe. Ambisjonen om en positiv trend i alle kommunene er ambisiøs, da 
dette fordrer at kommunene enten stabiliserer folketallet, eller øker det. 
 
Målet om at veksten i private arbeidsplasser og verdiskapning har økt, og etableringen av nye 
bedrifter av alle størrelser, har skutt fart, er også ambisiøst. Men, utviklingen de siste 10-20 årene 
har vist at dette er mulig, og at utviklingen går i bølger. Arbeidsplassveksten er i stor grad avhengig av 
internasjonale konjunkturer og næringslivets konkurranseevne, og i en etter-koronasituasjon, 
forventes det er reetablering av mange arbeidsplasser, og en veksttakt som kan ligge høyere enn de 
mest nøkterne spådommene. Det kan være mulig både å øke etableringsfrekvensen og oppleve store 
bedriftsetableringer. 
 
Målene om større gjennomslag for offentlige infrastrukturinvesteringer og bedre offentlige tjenester 
i regionen, er også ambisiøse, men helt klart oppnåelige. 
Samlet sett vurderes det slik at målsettingene er spesifiserte og målbare nok, men det må erkjennes 
at en utviklingsorientert strategisk plan må inneholde mål som er noe å strekke seg etter. Målene 
kan måles opp mot befolkningsstatistikk, verdiskapning, etableringsfrekvenser og reelle endringer. 
De tre strategiene, med tilhørende handlingsprogram, konkretiserer hva som skal gjøres av hvem, 
når det bør skje, hva det kan koste og hvordan det kan finansieres. Dette handlingsprogrammet må 
ses på som et dynamisk program, der innholdet blir gjenstand for årlige revideringer.  
 
Med den spissing som planen inneholder, med sterkt fokus på noen særlig sterke bransjer i regionen, 
er det klart at den ikke vil erstatte det behovet den enkelte kommune har for et bredere 
næringsutviklingsperspektiv, i egne kommunale næringsplaner/-strategier. Reiselivet er i noen grad 
ivaretatt i både strategi og i handlingsprogram, men varehandel og bygg- og anlegg er eksempler på 
bransjer som er viet liten eller ingen oppmerksomhet. Likevel vil disse, og mange andre bransjer, 
nyte godt av en sterkere satsning på markedsføring og profilering av regionen, av by- og 
stedsutviklingsprogram og av en mer offensiv boligutbygging. 
 
Kommunenes næringsrådgivere, samfunnsplanleggere og kommunikasjonsrådgivere har bidratt 
vesentlig til innholdet. Total Innovation AS, Landsbyen Næringshage AS, NCE Manufacturing, 
Katapulten, NTNU Gjøvik, Fagskolen i Innlandet, NIBIO Apelsvoll, Innovasjon Norge og Innlandet 
fylkeskommune har deltatt aktivt i prosessen og gitt sine innspill.  
Oppfølgingen må også bli et fellesprosjekt. Det er nødvendig at langt flere enn kommunene og 
Gjøvikregionen føler et ansvar for gjennomføringen, og det bør åpnes for at samarbeidspartnerne 
(bedrifter, kompetansemiljøer etc.) sammen med politikerne, kan delta i en eller annen strukturert 
form i oppfølgingen (et strategisk råd). Organiseringen av dette, og representasjonen, må det legges 
frem en sak om. Prioriteringene i Strategisk plan er nå såpass spisse og konkrete at de kan legges til 
grunn for hvordan Interkommunalt politisk råd prioriterer bruken av partnerskapsmidler og andre 
prosjektmidler.  
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Ny kulturstrategi for innlandet 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd ta rpresentasjonen til ny kulturstrategi til orientering 
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Nytt fra Visit Innlandet 
 
Reginsjefens  forslag til vedtak: 
 
Gjøvikregionen interkommunale råd tar informasjonen til orientering 
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Nytt fra Innlandet Fylkeskommune 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd tar informasjonen til orientering 
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Nytt fra kommunene 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar informasjonen til orientering 
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Handlingsprogram for fylkesveger - høringsuttalelse fra Gjøvikregionen 
 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 

1. Fylkesvei 33 er prioritet nr. 1 for Gjøvikregionen, og følgende Fv33-prosjekter må prioriteres 
planlagt, finansiert og startet opp i planperioden 2022-2025; 

a. Ny trasé Bilitt-Skreia. 
b. Full utbedring Opsahl-Bondelia. 
c. Veiløsningen i Gjøvik sentrum og på Kallerud, der Fv33 møter Rv4, må planlegges av 

Innlandet fylkeskommune, Gjøvik kommune og Nye Veier AS, og tiltakene som 
berører FV33 må prioriteres. 

2. Handlingsprogrammet for fylkesveier må vise en sterkere prioritering ved å satse på 
veiprosjekter som tilfredsstiller den nye søkningsbaserte tilskuddsordningen som blir fremlagt i 
NTP for fylkesveier. Fv.33 faller innenfor kategorien og oppfyller alle krav som ligger i kriteriene 
for bevilling med muligheten for forstørring av bo -og arbeidsmarkedsregioner og viktig 
næringsvei. 

3. Det er viktig at Innlandet og Viken samarbeider om en helhetlig utbedring av Fv.33 på 
strekningen Gjøvik-Minnesund 

4. Det vises for øvrig til kommunenes uttalelser, som også prioriterer andre viktige fylkesveier og 
tiltak. 

 
 
 
Fakta: 

 
Handlingsprogram for fylkesveger 2022-25 (27), Høringsversjon, 10. mars 2021. Tidligere utsendt 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):  
1. Høringsbrev Handlingsprogram for fylkesveger 2022-25/27 i Innlandet, høring 
2. Saksprotokoll Fylkesutvalget 09.03.21 
3. Presentasjon av Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025/27, v Innlandet fylkeskommune. 
4. Presentasjon av Fylkesvegprogram - høringsutkast i Gjøvikregionen Interkommunalt politiske 

råd 22 03 2021 v/Gjøvikregionen utvikling. 
5. Ny mulighetsstudie – Fv.33 endelig utgave 2018. 
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Forslag til Handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet 2022-25/27 er sendt på høring fra Innlandet 
fylkeskommune (IFK) ved fylkesutvalget, med uttalefrist 22. mai. 
Det endelige forslaget til handlingsprogram planlegges lagt fram for fylkestinget i oktober 2021. 
Fylkesutvalgets behandlet høringsutkastet til fylkesvegprogram møte den 09.03.2021, og vedtok 
noen endringer i høringsutkastet. Viktige parti er understreket: 
Vedtak: 
1. Forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2022– 2025 (27) sendes kommuner og andre 

berørte instanser på høring med frist 22. mai 2021. 
2. Fylkesutvalget understreker at endelig prioritering av tiltak og fordeling av økonomisk ramme 

vil bli foretatt etter høringen når innkomne høringsuttalelser er vurdert. Fylkesutvalget varsler 
at etter høringen vil programområdet utbedringsprogram reduseres og programområdet 
utbedring styrkes, med utgangspunkt i høringsinnspillene. 

3. Handlingsprogrammet for fylkesveger 2022-25 (27) forutsettes endelig vedtatt av fylkestinget i 
oktober 2021. 

4. Fylkesutvalget kan ikke se at kostnadsreduksjon på de mest kostnadskrevende tiltakene på GS 
er godt nok synliggjort og i samsvar med vedtak av 27/01/2021. Fylkesutvalget har forståelse 
for tidsbruken i vurderingene og for at dette må komme i en forprosjektfase. 

5. Fylkesutvalget ønsker ytterligere gjennomgang med fokus på kostnadsreduserende tiltak i 
forprosjektfasen, med påfølgende politisk behandling, før tiltakene blir stadfestet inn i 
handlingsplanen. Fokus og politisk ønske om ytterligere kostnadsreduksjon etter prinsippet 
godt nok, må synliggjøres i høringsdokumentet. 

6. Fylkesutvalget ønsker en bedre beskrivelse av distriktenes utfordringer og muligheter jfr. 
Brantzæg- og Norman-utvalget i Handlingsprogrammet. Dette tas inn som eget punkt på lik 
linje med by- og tettstedsutvikling. 

7. Fylkesutvalget ber om at vegens standard i større grad blir vekta i vedlikeholdsprioriteringene. 
8. Vedtatte endringer innarbeides i planen før den sendes ut på høring. 
9. Tillegg til pkt. 5.3 Samfunnssikkerhet og beredskap (side 40 i Handlingsprogrammet) Det 

innarbeides et eget kapittel om fylkesveger som er nødvendige og må tas i bruk ved 
nødsituasjoner når landets viktigste ferdselsårer blir stengt. Som oppfølging utarbeides det 
nødvendige planløsninger i samarbeid med Statens vegvesen og det forutsettes at SVV tar 
kostnadene ved dette. Planen skal også inneholde kostnader ved de nødvendige utbedringer 
som må gjøres for at disse beredskapsveier kan fungere tilfredsstillende for normal trafikk. 
Fylkeskommunen starter arbeidet med at Staten ved vegvesenet dekker de nødvendige 
kostnadene ved utbedring av disse beredskapsveier. 

 
Fylkesvegprogrammets prosess og horisont. 
Nytt handlingsprogram for fylkesvegene i Innlandet skal gjelde for årene 2022 – 25. Programmet 
omfatter også 2026 og 2027 for å sikre overgangen til nytt handlingsprogram. De to siste årene 
betraktes som planleggingsprogram og prosjekter vurderes på nytt i neste handlingsprogramprosess. 
I prosessen til nå har samtlige 46 kommuner spilt inn ca 430 forslag til prosjekter. Det er gjennomført 
en møteserie med regionrådene, som måtte avsluttes halvveis da Norge ble nedstengt våren 2020. 
Det har vært innspillmøte med næringslivet, og i januar 2020 arrangerte Innlandet fylkeskommune 
seminaret «Samferdsel i framtida for Innlandet», der hovedtema var Nasjonal transportplan og 
oppstart av arbeidet med nytt handlingsprogram for fylkesveger.  
Utfordringer og behov. 
Utfordringene som er trukket fram er at Innlandet har 6800 km fylkesveg, 250 km gang- og 
sykkelveger og en rekke andre vegobjekter. Det er stort behov for å ivareta eksisterende 
infrastruktur, samtidig som det er behov for nye prosjekter for å bygge opp om regionale og 
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nasjonale mål. Forfallet er stort og er i størrelsesorden 4,5 mrd kr. Trolig er forfallet betydelig større.  

 
Fylkeskommunen peker på at det ikke er samsvar mellom tilgjengelige økonomiske midler og behov 
for vedlikehold og tiltak for å ta igjen forfallet. Det er stor vekst i utgiftene til drift av vegnettet.  
Ulykkesstatistikken viser en større nedgang i drepte og skadde enn målsettingene som har vært satt, 
men det pekes på fortsatt behov for tiltak. Nedgangen har flatet ut og hatt en svak økning de siste 
årene.  
IFK varsler følgende tiltak og utredninger: 
· Omklassifisering: Fylkeskommunen har myndighet til å omklassifisere fylkesveg til kommunal 

veg, etter en prosess inkl. høring i kommunene. IFK vil følge opp fylkesbudsjettet for 2021, 
gjennom å vurdere det fylkeskommunale eierskapet til lavtrafikkerte veger (se s. 61 i 
programmet). 

· Gjennomgang av eierskapet til sideanlegg/gang- og sykkelveger: I dag er eierskapet for fortau, 
gang- og sykkelveger og veglys delt mellom fylkeskommunen, kommuner og enkelte private 
lyslag. Fylkeskommunen vil iverksette et prosjekt for å avklare muligheter og kostnader ved 
overføring av gang- og sykkelveger, fortau og veglys fra kommuner og private til 
fylkeskommunen. Nye gang- og sykkelveger, fortau og veglys langs fylkesveg bygges, driftes og 
vedlikeholdes av Innlandet fylkeskommune som fylkesveg. 

 
Mål. 
Målsettingen om et klimanøytralt fylke innen 2030 og at virksomheten til Innlandet fylkeskommune 
skal bli fossilfri innen 2025, vektlegges. Krav til miljø- og klimavennlig teknologi og energibærere i 
anskaffelsesprosessene skal sikre at drifts-, vedlikeholds- og investeringskontrakter i Innlandet bidrar 
til redusert klimaavtrykk og lokal miljøbelastning. Klimaendringer, som gir mer krevende værforhold, 
øker utfordringene og usikkerheten både for drift av vegnettet og behov for vedlikeholds- og 
investeringstiltak. Det kan forvente økt bruk, og dermed økt slitasje på fylkesveger som benyttes til 
omkjøringsveg ved hendelser på riksveger.  
Det pekes på nasjonale og internasjonale forventninger til mer kompakt by- og tettstedsutvikling for 
å bidra til mer klimavennlige og attraktive byer/steder. Dette krever både endring i reisemiddelvalg 
og innføring av ny teknologi. Tilbud til gående og syklende, samt kollektivtilbud, må bedres.  
Å foreta mer miljø- og helsevennlige hverdagsreiser i Innlandet byr på utfordringer for mange av 
fylkets innbyggere. Dette belyses i arbeidet med Mobilitetsstrategi for Innlandet, som skal 
ferdigstilles i løpet av 2021. Fylket er stort og til dels spredtbygd, og for mange reiser er privatbil det 
eneste praktiske transportmiddelet. Teknologisk utvikling innen kjøretøyteknologi (herunder 
elsykkel) og utbredelse av denne, nevnes som et tiltak som har stor betydning for hvordan Innlandet 
kan bidra til å nå nasjonale og regionale klimamål. 
Mål og strategier  
Hovedmål om: «God framkommelighet og høy sikkerhet i trafikken».  
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Delmål og strategier knyttet til: trafikksikkerhet, klima og miljø, ivaretakelse og utvikling eksisterende 
fylkesvegnett, binde sammen Innlandet og tilrettelegging for sykling, gåing og kollektivtransport.  
Mål og strategier framgår i kapittel 6 i høringsdokumentet. 
Fornyingsprofil  
En fornyingsprofil skal legges til for det nye handlingsprogrammet. Profilen innebærer å ta vare på 
eksisterende infrastruktur på bekostning av nye, store investeringer. Ambisjonen er å ta igjen forfall 
på alle typer veielementer, for eksempel veifundament og veidekke, gang og sykkelvei, bruer og 
støyskjermer, samt noe standardheving.  
Det legges videre opp til en særskilt satsing på utbedring av eksisterende vegnett i et 
utbedringsprogram. Dette vil bli konkretisert gjennom flerårige programmer som rulleres årlig og 
legges fram til politisk behandling høsten året før utførelse. Begrunnelsen for årlig rullering er 
muligheten til å følge med utvikling på vegnettet og sette inn tiltak der behovet er størst. 
Økonomiske rammer  
For rammer til drift, vedlikehold og administrasjon, vises det til Handlingsprogrammets side 51. 
Følgende utredninger varsles: 
· Administrativ oppskriving av BK8T/50 vegnettet (sommerbruksklasse) vil vurderes, for 

skogbrukets del, slik at de kan kjøre større lass.  
· Hurtigbåt Hamar – Gjøvik: Utredning. 2,1 mill. er bevilget til IFK fra MDIR, politisk behandling 

mot slutten av 2021. Innsparing av 20 min. reisetid. 
· Risiko- og sårbarhetsanalyser for veg (VegROS), og gjennomgang av FV som omkjøringsveg for 

RV. 

I tabellen under har IFK sammenstilt fordeling av investeringsmidlene for 4-års-perioden 2022- 25 slik 
den framgår i høringsforslaget. Totalramma på 1900 mill kr har sin basis i fylkesbudsjettet for 2021. 
Der ble det angitt 400 mill kr i 2022 og økende til 500 mill kr fra 2023 til 2025. 

 
Rammefordelingen er gjort med bakgrunn i mål, delmål og valgt profil. Dette innebærer at IFK bruker 
en relativt stor andel av midlene (ca 65%) til å ivareta vegnettet (utbedring, utbedringsprogram og 
bru).  
Fylkesutvalget vedtok at programområdet «Utbedringsprogram» reduseres og programområdet 
utbedring styrkes, med utgangspunkt i høringsinnspillene. 
IFK har foreslått en omprioritering innenfor gang- og sykkelveitiltak, og at det skal jobbes med 
kostnadsreduserende tiltak. Se vedlagte saksfremstilling fra IFK, datert 08.02.2021. 
I fylkesvegprogrammet ligger følgende konkrete utbedringsprosjekter; 
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Gjøvikregion-prosjekter i planperioden 2022-2025: 
1. Fv. 2436 Synnfjellvegen, Fagerlund – Spåtind, Nordre Land kommune, lengde 18 km. Ikke 

behov for reguleringsplan Kostnad: 41,6 mill. kr. 
2. Fv. 33 Gjøviklinna, Svingvoll – Kronborg, Søndre Land kommune, lengde 3,5 km. Behov for 

reguleringsplan Kostnad: 20,3 mill. kr. 

 
Gjøvikregion-prosjekter i planperioden 2026—2027: 
· Fv. 33 Totenvegen, Bernsgutua – Hjemli, Østre Toten kommune, lengde 0,6 km. Kurveutretting, 

utbedring av vegbredde, støyskjerming mm. Behov for reguleringsplan Kostnad: 47,5 mill. kr. 
Dette er en liten bit av det prioriterte prosjektet Billit-Skreia, se vurderingen under. 

 
Bruprogram. 
En rekke bruprosjekter er prioritert, samt at det er satt av en ramme til et bruprogram i Innlandet, på 
kr. 49,5 mill. Ingen bruer i Gjøvikregionen er inne på lista. 
Gang- og sykkelveger. 
Programområdet innebærer tilrettelegging for gående og syklende både i og utenfor byer/ 
tettsteder, herunder også skoleveg. Det er prioritert 23 gang- og sykkelprosjekter i første periode. 12 
av disse ligger i 2022-23 i handlingsprogrammene for 2028-21(23). I tillegg kommer midler til mindre 
tiltak i sykkelbyene. Kostnadene for gang- og sykkelvegene vil bli gjennomgått med sikte på 
kostnadsbesparende tiltak etter «godt-nok-prinsippet». 
I Gjøvikregionen ligger følgende GS-prosjekter inne i planperioden 2022-2025: 
· Fv. 2388 Prost Blomsgate (delfinansiering), Gjøvik – kr. 40,0 mill. 
· Sykkelbyen Gjøvik, Gjøvik – kr. 6,0 mill. 
· Fv. 2410, Kollsvegen, Bråstadlia - Lundstein skole, Gjøvik – kr. 7,0 mill. 
· Fv. 2354 Nordlivegen, Sveomsvn. – Mekketvn., Østre Toten – kr. 11,5 mill. 



Side 14 av 33 

 

 
Trafikksikkerhet. 
Handlingsprogrammet inneholder en tiltakspakke innenfor trafikksikkerhet. Noen tiltak er 
konkretisert, mens en pott settes av til løpende tiltak. Se Handlingsprogrammet side 84. 
Miljø. 
Programområdet Miljø favner blant annet naturmangfold, støy, klima, kulturarv, luftkvalitet, vann og 
dyrka mark. Dette er investeringsprosjekter og det er satt av 55 mill kr til miljøtiltak. Ingen tiltak i 
Gjøvikregionen, men en pott på kr. 7 mill. ligger ufordelt. 
Kollektivtiltak. 
Kollektivtiltak innebærer blant annet utvikling av kollektivknutepunkter og holdeplasser. Det er satt 
av 72 mill. kr til disse de første fire årene. Prosjektet på FV. 33 i Gjøvik kommune ligger i 
handlingsprogrammet for 2018-21, og realiseres i 2022-23. 
Nytt prosjekt i Gjøvik i planperioden 2022-2025: 
· Fv. 33 Kollektivgate Gjøvik (del 2), Gjøvik - kr. 8,0 mill. 

 
Regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan 2022-2033 – om fylkesveger. 
Parallelt med høringen av fylkesvegprogrammet, pågår stortingsbehandlingen av regjeringens forslag 
til Nasjonal Transportplan. To utdrag med stor betydnings for fylkesvegnettet er gjengitt under. 
«Regjeringen legger i planperioden opp til å styrke den delen av rammetilskuddet til 
fylkeskommunene som blir fordelt etter særskilt fordeling, for å kompensere for merkostnader knyttet 
til tunnelsikkerhetsforskriften. Ved ikrafttredelsen av tunnelssikkerhetsforskriften for fylkesvei 3 i 
2015 ble det innført en kompensasjonsordning over rammetilskuddet til fylkeskommunene med 
særskilt fordeling. Nye beregninger utført av Statens vegvesen i 2019 viste at kostnadene var 
undervurdert. Regjeringen legger opp til at fylkeskommunene skal bli kompensert for merkostnadene 
i løpet av planperioden, slik at tunnelene på fylkesveinettet blir utbedret i henhold til forskriften. 
Midlene til opprustning og fornying av fylkesveinettet og ras- og skredsikring av fylkesvei blir 
videreført innenfor rammetilskuddet. 
Regjeringen legger videre opp til en øremerket tilskuddsordning til fylkeskommunene. I første 
seksårsperiode er det lagt til grunn en total ramme på 4,7 mrd. kroner, mens i andre seksårsperiode 
er det lagt til grunn 10,7 mrd. kroner. Fordeling av midlene mellom fylkeskommunene vil ta 
utgangspunkt i vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet, ved å benytte samme fordeling som i dag 
blir brukt i fordeling over tabell C-saken opprustning og fornying. For å få et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag er det behov for en ny kartlegging av tilstanden på veiene i fylkene. Statens 
vegvesen skal samordne en ny kartlegging og gå i dialog med fylkeskommunene om dette. 
Forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner og viktige næringsveier skal være kriterier for 
fylkeskommunenes prioriteringer.» 
Ny Nasjonal Transportplan 2022-2033 – om Riksveg 4. 
I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan er også en utbygging av Riksvei 4 mellom Mjøsbrua 
og Hunndalen, med tunnel under Gjøvik, lagt inn i Nye Veiers reviderte portefølje. Styret i Nye Veier 
AS bestemmer når planlegging og bygging skal gjennomføres.  
Kommunenes uttalelser til fylkesvegprogrammet: 
 
Østre Toten kommunestyre vedtok følgende uttalelse i sak 024/2021; 
 

· Fylkesvei 33 er prioritet nr. 1 for Gjøvikregionen, og følgende Fv.33-prosjekter må prioriteres 
planlagt, finansiert og startet opp i planperioden 2022-2025; 

1. Ny trasé Bilitt-Skreia. 
2. Full utbedring Opsahl-Bondelia. 
3. Veiløsningen i Gjøvik sentrum og på Kallerud, der FV33 møter Rv4, må planlegges av 

Innlandet fylkeskommune, Gjøvik kommune og Nye Veier AS, og tiltakene som 
berører FV33 må prioriteres. 

· Handlingsprogrammet for fylkesveier må vise en sterkere prioritering ved å satse på 
veiprosjekter som tilfredsstiller den nye søkningsbaserte tilskuddsordningen som blir fremlagt i 
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NTP for fylkesveier. Fv. 33 faller innenfor kategorien og oppfyller alle krav som ligger i 
kriteriene for bevilging med muligheten for forstørring av bo -og arbeidsmarkedsregioner og 
viktig næringsvei. 

· Det er viktig at Innlandet og Viken samarbeider om en helhetlig utbedring av FV33 på 
strekningen Gjøvik-Minnesund.  

· Det vises til vedtak i Gjøvikregionen vedrørende øvrige innspill fra Gjøvikregionen. 
· Vurderingen og konklusjonen i denne saken vedlegges høringssvaret som begrunnelse for 

punktene 1-3 over. 

 
Vestre Totens planutvalg vedtok følgende den 4.5.2021 (som innstilling til kommunestyret 28.5); 
 
Vestre Toten kommune har følgende prioriteringsliste som innspill til Innlandet fylke i forhold til nytt 
handlingsprogram for fylkesveger: 
1. Fv. 246 Bøverbruvegen - ny gang-/sykkelveg mellom Bøverbru og Reinsvoll 
2. Fv. 2380 Fjordgata/Hågårvegen - opprusting av Eina sentrum til miljøgate. 
3. Fv. 2368 Storgata - opprusting av Raufoss sentrum til miljøgate 
Vestre Toten kommune påpeker viktigheten av at det i en samlet prioritering av vegmidler blir avsatt 
tilstrekkelig med midler til fylkesveg. 
 
Nordre Land kommunestyre sak 45/21 den 29. april; 
Utbedringer 
1. Fv 2436 Synnfjellvegen, Fagerlund-Spåtind 

Synnfjell er området for hytteutbygging i Nordre Land og et svært viktig i forhold til lokal  
næringsutvikling. Manglende grøfting, ødelagte stikkrenner og dårlige grunnforhold gir  
store skader på veien med dagens trafikk. Med utbygging etter gjeldende kommunedelplan  
vil området få en økning på ca 1.200 hytter og Fv 2436 vil bli tilførselsvei til ca 2.000 hytter.  
I tillegg vil den økte byggeaktiviteten i området de nærmeste årene gi en kraftig økning i  
belastning på Fv 2436.  
Det vil være behov for forsterking på store deler av strekningen, videre utskiftning av  
stikkrenner og sikringstiltak i forhold til rekkverk på utsatte strekninger.  
2. FV-2432 Vest-Torpvegen 

Utbedre vegen med forsterkning av bærelag med ny asfalt. Dette er en veg med store  
deformasjoner og stor slitasje og som er spilt inn i flere planperioder av Nordre Land  
kommune.  
3. FV-2440 Øvergjøvik, utbedre vegen ved å forsterke bærelag og ny asfalt.  

FV-33 0g FV-250 er hovedferdselsårer for gjennomgangstrafikk mellom riksveger/europaveger, 
beredskapsveg for riksvegene, sentrale veger mellom regionsentrene og viktige for lokalt 
næringslivet og turisme. Dette blir derfor viktig at disse prioriteres også i denne handlingsplanen da 
de har høy ÅDT og bør ha en høy standard for effektiv og sikker trafikkavvikling. Nordre Land 
kommune vil særlig understreke behovet for en utbedring på strekningen Svingvoll-Kronborg på Fv 
33 som er ulykkesutsatt og særlig utfordrende for tungtransport på vinterføre. 
 
Trafikksikkerhetstiltak 
· Korrigere kryss FV-2416 Østsinnilinna x Moskauglinna for gjennomført enhetlig forkjørsveg for 

fylkesvegen, da alle andre kryss har forkjørsrett langs denne fylkesvegen.  
· Forkjørsveg på alle fylkesveger for å gi større trafikksikkerhet og forutsigbarhet i trafikken.  
· FV-250 x FV-249, kryss Svingstad frisikt for å bedre trafikksikkerheten. 
· Det er to fotgjengeroverganger på henholdsvis FV-250 og FV-2432 i Storgata ved  Dokka bru 
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hvor det foreslås at hastigheten reduseres til 40 km/t.  

 
Andre tiltak 
Forsterket kollektivforbindelse med buss mellom Dokka og Jaren, med korrespondanse for tog videre 
mot Oslo (tog har 20 avganger i døgnet). 
 
Søndre Land kommune (formannskapets innstilling) 21.4.; 
 
Kommunestyret ser positivt på at strekningen Svingvoll – Kronborg på Fv.33 er med i 
handlingsprogrammet for fylkesveger 2022 til 2025.  
Kommunestyret opprettholder tidligere innspill til fylkesvegprogrammet for områdene Hov – 
Svingvoll og Hov sentrum langs FV 34.  
Kommunestyret framhever behovet for en samlet og helhetlig utbedring av Fv.33 gjennom hele 
regionen.  
Kommunestyret er imidlertid bekymret over at strekningen er prioritert først i 2025 da den oppfattes 
som særlig ulykkesbelastet. 
 
Gjøvik kommune har i skrivende stund ikke behandlet en uttalelse i politiske råd eller utvalg, og 
innstillingen er ikke oversendt saksbehandler. Denne vil bli referert under behandlingen i 
Interkommunalt politisk råd.  
 

Vurdering:  
 
Fv.33 er prioritet nr. 1 for Gjøvikregionen. 
I regionsjefens vurdering er det lagt til grunn at Fv.33 fortsatt er den klart høyest prioriterte 
fylkesveien i Gjøvikregionen.  I Gjøvikregionens Interkommunale politiske råd den 17. februar 2020, i 
sak 04/2020 Fylkesveger for Innlandet - prosess og prioriteringer, fattet rådet følgende enstemmige 
vedtak i punkt 1; 
1. Interkommunalt politisk råd i Gjøvikregionen prioriterer Fv.33 som den viktigste fylkesvegen å 

utbedre i Gjøvikregionen, slik Oppland fylkesting vedtok den 23.10.2018. 

 
Nytt handlingsprogram for fylkesvegene i Innlandet skal gjelde for årene 2022 – 25/27. Programmet 
omfatter også 2026 og 2027 for å sikre overgangen til nytt handlingsprogram. De to siste årene 
betraktes som planleggingsprogram, ikke et investeringsprogram, og prosjekter vurderes på nytt i 
neste handlingsprogramprosess.  
 
I fylkesvegprogrammets planperiode ligger det inne to utbedriftsprosjekter i Gjøvikregionen (i Søndre 
Land og Nordre Land), mens det ligger inne et prosjekt i perioden 2026-27 (Fv.33 i Østre Toten). 
Prosjektet i Østre Toten ligger altså ikke inne i handlingsprogramperioden, men er lagt inn som en del 
av planleggingen av neste revisjon. Denne nedprioriteringen av Fv.33 er i strid med veiens prioritet 
både i regionen og i fylket. 
Kr. 700 mill. av totalt 1.900 mill. er ikke fordelt, men lagt inn i et «utbedringsprogram». 
Fylkesutvalget har bedt om at en større del av denne summen fordeles på konkrete prosjekt, og 
innspillene i fra høringsrunden blir således svært viktige. Prosjekter på Fv.33 bør ligge an til en 
finansiering herfra. Østre Toten kommune forventer at prosjekter på Fv.33 vil finansieres over disse 
midlene. 
 
Fv.33 – strekningen Minnesund-Gjøvik. 
 
For Gjøvikregionen og Østre Toten er følgende prosjekter i Innlandet svært viktige; 
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· Ny trasé Lillo-Skreia (Bilitt-Skreia som prioritet). 
· Full utbedring Opsahl-Bondelia.  

 

Når det gjelder strekningen Lillo-Skreia er fylkesvegprogrammets forslag om kun en 
kurveutretting/noe økning i vegbredde på en 0,6-km-bit mellom Bernsgutua – Hjemli i 2026/27, til en 
kostnad på 47,5 mill. langt fra tilstrekkelig.  

Den trafikkmengden som er på denne strekningen, gjør det vanskelig med en optimalisering av 
dagens trase. I den forbindelse vises det til mulighetsstudien som ble utarbeidet i 2018 i samarbeid 
mellom Oppland Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Gjøvik, Vestre- og Østre Toten kommuner. 

Det vises for øvrig til Østre Toten kommunes uttalelse, der gang-/sykkelvegprosjektet på Fv.33 på 
strekningen Nordlivegen-Sveomsvegen-Mekketvegen kommenteres.  
For Gjøvikregionen og Østre Toten er følgende to prosjekter i Viken svært viktige; 
· Reguleringsprosessen for tunell i Byrudberga er ikke sluttbehandlet p.g.a. forekomst av 

alunskifer i traseen. Fylkeskommunen har i stedet besluttet å framskynde prosjekt 
Skreikampen. 

Finansieringen av Byrudbergaprosjektet ligger til grunn med totalt 263 mill. kr (2016), fordelt med 
136 mill. kr i fylkeskommunale midler, 59 mill. i statlige rassikringsmidler og 67 mill. i bompenger.  
Denne finansieringen er også forutsatt overført til Skreikampen, men kostnadene må forventes å 
ha økt noe fram til i dag. 

· For prosjekt Skreikampen er reguleringsplan under arbeid og er forventet ferdigstilt før 
sommeren. Tidligere kostnadsanslag på dette prosjektet er usikkert (175 mill.), men forutsatt 
overflytting av finansieringen fra Byrudberga, må det forventes at en stor del av kostnadene er 
dekket opp. 

Med fylkeskommunens vedtak om å gjennomføre Skreikampen først, bør den fylkeskommunale 
andelen av finansieringen kunne brukes som egenandel for å finansiere begge prosjektene fra det 
nye tilskuddet til fylkesveger i NTP. Det er i denne sammenheng nødvendig at Innlandet og Viken 
samarbeider om en helhetlig utbedring og prioritering av Fv.33 i begge fylker. 

Konsekvensen for Fv.33 av en ny NTP 2022-2033. 

I regjeringens forslag til ny NTP 2022-2033, er det tre forhold som påvirker Fv.33 i positiv retning; 
· Midlene til opprustning og fornying av fylkesveinettet og ras- og skredsikring av fylkesvei blir 

videreført innenfor rammetilskuddet. 
· Regjeringen foreslår en ny øremerket tilskuddsordning til fylkeskommunene for å hente inn 

vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. 
· Regjeringen foreslår å bygge ut Riksvei 4 mellom Mjøsbrua og Hunndalen, med tunnel under 

Gjøvik, til en firefelts motorveg. Dette vil bety at veiløsningen i Gjøvik sentrum og på Kallerud, 
der Fv.33 møter Rv4, må planlegges. Innlandet fylkeskommune, Gjøvik kommune og Nye Veier 
AS må koordinere sin planlegging, og tiltakene som berører Fv.33 må finansieres. 

 
Fv.33 som beredskapsveg for Rv4 og E6. 
IFK varsler i fylkesvegprogrammet at det skal gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser for veg 
(VegROS), og gjennomgang av FV som omkjøringsveg for RV. 
I fylkesutvalgets behandling av fylkesvegprogrammet 9. mars ble følgende i tillegg vedtatt; 

1. Tillegg til pkt. 5.3 Samfunnssikkerhet og beredskap (side 40 i Handlingsprogrammet) Det 
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innarbeides et eget kapittel om fylkesveger som er nødvendige og må tas i bruk ved 
nødsituasjoner når landets viktigste ferdselsårer blir stengt. Som oppfølging utarbeides det 
nødvendige planløsninger i samarbeid med Statens vegvesen og det forutsettes at SVV tar 
kostnadene ved dette. Planen skal også inneholde kostnader ved de nødvendige 
utbedringer som må gjøres for at disse beredskapsveier kan fungere tilfredsstillende for 
normal trafikk. Fylkeskommunen starter arbeidet med at Staten ved vegvesenet dekker de 
nødvendige kostnadene ved utbedring av disse beredskapsveier. 

 
Om Statens vegvesen vil ta både planleggings- og utbedriftskostnadene, vites ikke. Det følges opp av 
IFK.  
Poenget er at Fv.33 er en svært viktig beredskapsvei og forbindelseslinje mellom Rv4 ved Gjøvik og 
E6 ved Minnesund. Strekningen er av stor betydning for næringstrafikken, og standarden på visse 
punkter er i dag kritisk dårlig.  Strekningene i Viken er av så dårlig standard at de kan betegnes som 
sikkerhetsmessig utsatte, ikke minst for tungtrafikken.  
Konklusjon vedr Fylkesvei 33: 
 
Fv.33 vil naturlig måtte få de nødvendige bevilgninger både over fylkeskommunenes rammetilskudd 
(Viken og Innlandet), herunder med flere Fv.33-prosjekter finansiert fra Innlandets sekkepost 
«utbedringsprogram» (700 mill.), og videre prioriteres med tilskudd til rassikring og tilskudd fra den 
nye øremerkede ordningen til fylkesveger, der betydningen for næringsliv og bo- og 
arbeidsmarkedsregion skal vektlegges. 
Prosjektene i Viken må prioriteres (Byrudberga og Skreikampen). 
Fylkesvei 33 er prioritet nr. 1 for Gjøvikregionen, og følgende Fv.33-prosjekter må prioriteres 
planlagt, finansiert og startet opp i planperioden 2022-2025; 
· Ny trasé Lillo-Skreia (Bilitt-Skreia som prioritet). 
· Full utbedring Opsahl-Bondelia.  
· Veiløsningen i Gjøvik sentrum og på Kallerud, der Fv.33 møter Rv4, må planlegges av Innlandet 

fylkeskommune, Gjøvik kommune og Nye Veier AS, og tiltakene som berører Fv.33 må 
prioriteres. 

· Det er ønskelig at Innlandet og Viken samarbeider om en helhetlig utbedring av Fv.33. 

 
Gatelys/Sideanlegg: 
Kommunene og fylkeskommunen har vært gjennom en lang prosess for å få til en løsning der 
fylkeskommunen overtar eierskap og drift av gatelys langs fylkesvegene fra lag og foreninger. Denne 
prosessen stoppet opp i 2020. Det er viktig at Innlandet Fylkeskommune prioriterer dette arbeidet, 
og ikke da bare med et prosjekt for å avklare muligheter og kostnader. Det er et meget viktig 
trafikksikkerhetsarbeid å oppgradere belysningen med konkrete tiltak. 
 
Andre viktige fylkesveger: 
De øvrige kommunene har vedtatt uttalelser om andre viktige fylkesveier i sine kommuner, og det 
henvises til disse uttalelsene.  
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Regional høringsuttalelse til forslag til planprogrammer for regionale planer for det 
inkluderende Innlandet, for samfunnssikkerhet og for klima, energi og miljø 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd slutter seg til framlaget forslag til planprogrammer for 
regionale planer for det inkluderende Innlandet, for samfunnssikkerhet og for klima, energi og miljø – 
med følgende merknader og innspill: 
 

· Det bør vurderes om planarbeidene kan konsentreres om noen færre prioriterte tema. En 
spissing av planene opp mot Innlandets spesifikke utfordringer vil kunne gi et tydeligere 
innhold og legge grunnlag for konkretiseringer eller handlingsplaner Innlandet enklere kan 
samle seg om og følge opp. 

· I tillegg til nasjonale og fylkeskommunale føringer og planer, er det viktig å også trekke på 
lokal kunnskap – både i regionene, i kommunene og i de kompetansemiljøene som finnes i 
Innlandet. 

· Gjennomføring av medvirkningstiltak og involvering i regionene må sikre nødvendig 
forankring og deltakelse fra kommunene og andre lokale samfunnsutviklingsaktører. 

· Ved vurdering av behov for, og eventuell utvikling av, regionale planbestemmelser, er det 
kommunene og kommunestyrene som vil være formelle drøftingsparter. 

· I forhold til ønskede tilbakemeldinger og spørsmål i planprogrammet for klima, energi og 
miljø, mener Gjøvikregionen at: 

a. I et verdiskapingsperspektiv er det nødvendig at Innlandet satser på næringsutvikling 
og industri som er framtidsrettet, innovativ og sikrer grønne arbeidsplasser. 
Gjøvikregionen har her bedrifter og utdanningsinstitusjoner med særlig kompetanse og 
utviklingskraft. Fylkeskommunen bør ha økt fokus på samarbeid med disse og støtte 
opp under utvikling av klimavennlig arbeidsplassutvikling i regionene. 

b. De viktigste muligheter og utfordringer for kommunene og Innlandet er knyttet til 
utvikling av klimanettverk og oppfølging av samarbeidsarenaer, utnytting av den 
teknologi og kunnskap som er tilgjengelig, tilrettelegging for økt utnytting av 
potensialet som ligger i jord- og skogbruksnæringen, satsing på klimavennlige løsninger 
innen bygg- og anleggsnæringen, prioritering av klimavennlige og innovative løsninger 
ved offentlige anskaffelser og styrking av kollektivtilbudet. 

1. Det er positivt at interessekonflikter synliggjøres. De som er tatt opp støttes og bør 
beholdes for videre planavklaringer. 

2. Det bør vurderes om FNs bærekraftsmål 3 - God helse – bør knyttes sterkere til 
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arbeidet med planen. Klimaforandringer utgjør en betydelig risiko for vår helse, spesielt 
for barn og eldre. Flere klimatiltak vil ha en positiv effekt på folkehelsen. 

3. Om regioner og kommuner har supplerende kunnskapsgrunnlag som kan utnyttes i 
planarbeidet må konkret vurderes i forbindelse med igangsetting av planarbeidet. Det 
er mye lokal innsikt og kompetanse tilgjengelig. 

4. Om det er kunnskapsmangler forutsettes avdekket gjennom igangsettingen av 
planarbeidet. Det må da sørges for at nødvendig kunnskap innhentes, bl.a. ved 
iverksetting av nødvendige utredningsarbeider. 

 
 
Vedlegg i saken: 
12.04.2021 210323 Forslag til planprogram for Regional plan for det inkluderende Innlandet - 

til høring 
12.04.2021 210323 Forslag planprogram for Regional plan for samfunnssikkerhet - til høring 
12.04.2021 210323 Forslag til planprogram for Regional plan for klima energi og miljø - til 

høring 
12.04.2021 Regional planstrategi for Innlandet 2020-2024 - Innlandsstrategien 
 
Fakta: 
 
Bakgrunn 
 
Innlandet fylkeskommune har gjennom fylkestingets vedtak av regional planstrategi for Innlandet – 
Innlandsstrategien – fastsatt at det skal utarbeides tre nye regionale planer: 

· Regional plan for det inkluderende Innlandet 
· Regional plan for samfunnssikkerhet 
· Regional plan for klima, energi og miljø 

 
Regional plan for det inkluderende Innlandet skal: 
· bidra til et inkluderende arbeidsliv som sikrer økonomisk og sosial trygghet, god helse og 

livskvalitet, 
· bidra til å utjevne ulikheter sosialt og økonomisk gjennom god inkludering i skole, utdanning og 

deltakelse i lokalmiljøet.  

 
Regional plan for samfunnssikkerhet skal: 

· tydeliggjøre og legge grunnlag for videreutvikling av samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet i Innlandet, 

· ivareta samfunnssikkerheten der risikobildet for Innlandet ses i et bredt perspektiv. 

 
Regional plan for klima, energi og miljø skal: 
· skal utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet, 
· skal bidra til bærekraftig forvaltning av naturressursene og skape nye grønne arbeidsplasser. 

 
De regionale planene skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og 
statlig planlegging og virksomhet i regionen. De behandler oppgaver som krever avveining og 
avklaring mellom forskjellige interesser på tvers av sektorer og kommunegrenser. I gjennomføringen 
av planene kan det være behov for samordning og forpliktende samarbeid mellom mange aktører. 
Statlige organer og kommuner har rett og plikt til å delta i planleggingen når planene berører deres 
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virkeområde eller egne planer og vedtak. 
 
Det legges opp til vurdering av revisjonsbehov hvert fjerde år – i forbindelse med rullering av den 
regionale planstrategien etter fylkestingsvalgene. Planene skal inneholde 4-årige mål og 
handlingsplanene skal rulleres hvert år – i forbindelse med fylkeskommunens budsjett- og 
økonomiplanprosess. 
 
Regional planmyndighet kan fastsette regionale planbestemmelser knyttet til retningslinjer for 
arealbruk i en regional plan som skal ivareta nasjonale eller regionale hensyn og interesser. 
Forslag om regionale planbestemmelser og kan fremmes i forbindelse med utarbeiding av en 
regional plan. 
 
Prosessoversikt 
 
Fylkesutvalget vedtok på sitt møte 23.03.2021 å sende forslag til planprogrammer for de tre nye 
regionale planene ut til høring - med høringsfrist 07.05.2021. Samtidig varsler fylkeskommunen 
formell oppstart av planarbeidene i tråd med planlovens bestemmelser. 
 
Det er lagt opp til at fylkesutvalget skal drøfte mottatte høringsuttalelser til planprogrammene 
08.06.2021 – og behandle og vedta de endelige planprogrammene 29.06.2021. 
 
Selve planarbeidene er forutsatt å starte opp høsten 2021. Høring av planforslag er lagt til mai-juni 
2022. Det er lagt opp til at fylkestinget skal vedta de nye planene i desember 2022. Med henvisning 
til parallell gjennomføring av egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Innlandet, er det 
påpekt at sluttbehandling av regional plan for samfunnssikkerhet eventuelt kan bli noe forskjøvet – 
da denne forutsettes også å bygge på arbeidet i ROS-analysen. 
 
Samarbeidsavtalen mellom kommunene i Gjøvikregionen legger føringer for hvilke oppgaver som 
skal behandles i interkommunalt politisk råd. Disse omfatter saker av felles interesse for kommunene 
og fylkeskommunen. Aktuelle oppgaver er å fremme regionens interesser overfor overordna 
myndigheter og andre premissleverandører, og avgi felles uttalelser i saker som er viktige for 
regionen. Kommunene ivaretar selv oppgaven som planmyndighet i henhold til planloven. 
 
Regionsjefens saksframlegg og innstilling om høringsuttalelse fremmes til behandling på møte i 
interkommunalt politisk råd 11.05.2021. Det legges parallelt opp til at kommunene i regionen i 
forkant kan behandle saksframlegget – og komme med eventuelle tilleggs- eller endringsforslag til 
den regionale behandlingen. Regionsjefens innstilling oversendes fylkeskommunen før høringsfristen 
07.05.2021 – med varsel om ettersending av rådets endelige uttalelse.  
 
Utsendte forslag til planprogrammer – innhold og høringstema: 
 
Planprogrammene skal angi: 

· formålet med planarbeidet, 
· planprosessen med frister og deltakere, 
· opplegget for medvirkning - spesielt knyttet til grupper som vi tror vil bli særlig berørt, 
· hvilke alternativer som vil bli vurdert, 
· behovet for utredninger. 

 
De utsendte planprogrammene ligger som vedlegg i saken - sammen med Innlandsstrategien som vil 
være sentral føring for det følgende planarbeidet. 
 
Forslagene til planprogrammer ligger på nettsidene til Innlandet fylkeskommune – sammen med de 
presentasjoner som ble gjennomgått på eget fylkeskommunalt webinar 08.04.2021. Der ligger også 
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opptak av webinaret:  
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/tre-nye-
regionale-planer/           
 
Her sammenstilles de tema og spørsmålsstillinger som det ønskes tilbakemelding i høringen – samt 
en kort oppsummering av hovedpunkter fra planprogrammene: 
 
Gjennomgående tema i de tre planprogrammene 
 
Fylkeskommunen ønsker for alle de tre planprogrammene tilbakemelding på: 

· tematikken som den nye planen skal omfatte, 
· kunnskapsgrunnlaget for planen, 
· medvirkning og involvering. 

 
Rundt alle planprogrammene: 

· Det er etablert en politisk styringsgruppe for hver at planarbeidene. Disse er underlagt 
fylkesutvalget og fylkestinget som planmyndighet. 

· Det er etablert et felles administrativt koordinerende team for planarbeidene, med egne 
prosjektledere og prosjektgrupper for utarbeidingen hver av planene. Under arbeidet vil 
det bli brukt arbeidsgrupper rundt ulike tema eller planspørsmål der dette vurderes 
nødvendig. 

· Regionalt partnerskap, med bl.a. representanter fra KS, NTNU og Fagskolen Innlandet, skal 
benyttes som referansegruppe og vil være en viktig dialogpartner i planarbeidet. Ledes av 
fylkesordfører. 

· I tillegg vil det bli benyttet fagspesifikke referansegrupper med relevante 
aktører/interesser. 

· Aktuelle utredninger/analyser utføres internt og/eller i samarbeid med 
samarbeidsaktørene. 

· I alle planprogrammene synliggjøres de av FNs bærekraftsmål som er mest relevante. 
· Grensesnitt eller tema som er definert mellom de tre planene: 

- transport og mobilitet, 
- klima, 
- fysisk miljø, 
- digitalisering og digital infrastruktur, 
- fysisk infrastruktur – veg, bane, VA og elektrisitet, 
- arealbruk og transport, by- og tettstedsutvikling, 
- landbruk, 
- næringsutvikling og arbeidsplasser, 
- elektrisitetsforsyning og energibehov, 
- kulturminner/kulturmiljø, 
- deltidsinnbyggere og reiseliv, 
- folkehelse. 

· Under hver at de temaene som utpekes i de tre planene, er det trukket fram 
problemstillinger som planarbeidet en skal omhandle. 

· Kunnskapsgrunnlaget, med fakta fra Innlandsstrategien og henvisninger til nasjonale, 
regionale dokumenter og forskning, presenteres som vedlegg i planprogrammene. Aktuelt 
utredningsbehov påpekes. 

· I forbindelse med planarbeidene vil det bli utarbeidet egne kommunikasjons- og 
informasjonsplaner. Med bruk av fylkeskommunens hjemmeside som digital plattform. 

 
Planprogrammet for regional plan for det inkluderende Innlandet 
 

https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/tre-nye-regionale-planer/
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/innlandsstrategien/tre-nye-regionale-planer/
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Fra planprogrammet: 
· Formål: Planen skal bidra til 

- at Innlandet oppleves som et åpent og inkluderende samfunn for alle, både økonomisk,  
  sosialt, kulturelt og etnisk, 
- å utjevne sosiale og økonomiske ulikheter gjennom god inkludering i skole, utdanning og  
  deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, 
- at barn og ungdoms oppvekst i Innlandet får preg av åpenhet, tilhørighet og respekt.-   

· Temaene planen skal behandle er:  
- kompetanse og livslang læring, 
- arbeidsliv og arbeidsplassutvikling, 
- lokalsamfunn, møteplasser og kultur. 

· Gjennomgående perspektiver i temaene drøftes i forhold til vil være sosial bærekraft – 
herunder livskvalitet og folkehelse, økonomisk bærekraft og innovasjon/nyskaping, med 
samhandling.  

· Det er viktig å forankre planarbeidet både administrativt og politisk i kommunene. Ved 
utarbeidelse av planen søkes det derfor gjennomført et dialogmøte i hver av Innlandets 10 
regioner. 

 
Planprogrammet for regional plan for samfunnssikkerhet  
 
I tillegg til de gjennomgående temaene, ønskes det til dette planprogrammet også tilbakemelding 
med synspunkt på planens innretning og struktur. 
 
Fra planprogrammet: 

· Formål: Planen skal: 
- være en overordnet og samlende plan som gir forutsigbarhet og langsiktighet for  
  samfunnssikkerheten i Innlandet, 
- omsette nasjonal mål og retningslinjer til gode helhetsløsninger, 
- bidra til felles forståelse for Innlandets risikobilde og hva som skal til for å sikre Innlandet, 
- vise ett samlet og relevant risiko- og sårbarhetsbilde for Innlandet. 

· Tema som planen skal behandle er: 
- naturfare og klimaendringer, 
- matproduksjon og selvforsyning, 
- allmennfarlig smittsom sykdom/smittevern, 
- digital infrastruktur (brebånd/fiber) og kraftforsyning, 
- cyber- og informasjonssikkerhet, 
- vann og avløp og transport på veg og bane, 
- beredskap knyttet til reiseliv og deltidsinnbyggere, 
- forsvaret og sivil militært samarbeid  Innlandet. 

· I planprosessen skal det drøftes og avklares om regionale retningslinjer og/eller regionale 
planbestemmelser skal etableres som en oppfølging av planen. Om dette besluttes vil dette 
utløse krav om konsekvensutredning – med særskilt vurdering og beskrivelse av planens 
virkninger for miljø og samfunn. 

· Planen skal være et funksjonelt verktøy for kommunenes egen planlegging. Det 
understrekes derfor at kommunene må involveres tett i arbeidet. Det vil bli arrangert 
dialogmøter med kommunene og/eller regionrådene – og andre beredskapsaktører. 

· Under presentasjonen av kunnskapsgrunnlaget for planen, ligger det en foreløpig oversikt 
over behov for oppdateringer i kunnskapsgrunnlaget og utredninger. Med innhenting av 
oversikt over det som er kartlagt i kommunene gjennom kommunale ROS-analyser og 
beredskapsplaner, samt oversikt over interkommunale samarbeid innenfor 
samfunnssikkerhet og beredskap.  
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Planprogrammet for regional plan for klima, energi og miljø 
 
I tillegg til de gjennomgående temaene, ønskes det til dette planprogrammet også tilbakemelding på 
hva høringsmottakerne mener er nødvendige satsningsområder innenfor klima, energi og miljø i 
Innlandet - sett i et verdiskapings-perspektiv. Det bes videre om en kortfattet oversikt over hva disse 
mener er de viktigste mulighetene, og de største utfordringene innenfor klima, energi og miljø, i egen 
kommune og i Innlandet. Og det bes om eventuelle tilbakemeldinger på spørsmålene: 

1. Er det særlige interessekonflikter som bør tas opp i planen?  
2. Er det andre bærekraftsmål enn de som er spesifisert, som bør knyttes sterkere til arbeidet 

med planen?  
3. Har dere kunnskapsgrunnlag som kan være nyttig å ha med seg inn i arbeidet med planen? 
4. Er det kunnskap som mangler, og som det vil være viktig å utarbeide i forbindelse med 

denne planen? 

 
Fra planprogrammet: 

· Formål: Planen skal: 
- utforme, konkretisere og koordinere en offensiv klima- og miljøpolitikk for Innlandet. 

· Som en del av arbeidet skal det drøftes og avklares om det skal etableres retningslinjer 
og/eller regionale planbestemmelser. 

· Temaene planen skal behandle er: 
- arealbruk og arealbruksendringer, 
- transport, 
- tilgang til offentlige tjenester, 
- deltidsinnbyggere, 
- klimatilpasning og naturskade, 
- industri, næringsutvikling og arbeidsplasser, 
- miljøvennlig og fornybar energi, 
- sirkulærøkonomi, forbruk, avfall og gjenvinning, 
- forurensing, 
- digitalisering. 

· Hvilke utredningsoppgaver en skal gå videre med må avklares i planfasen. 
· Som del av kunnskapsgrunnlag og føringer refereres det bl.a. til kommende Nasjonal 

transportplan 2022-2033 og regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. 

 
 
Vedtaksvurderinger: 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Vedtaket av planprogrammene har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for 
regionen eller kommunene. Det ligger imidlertid forpliktelse rundt deltakelse i det planarbeidet som 
de ulike planprogrammene legger opp til. 
 
De planen som senere vedtas kan innebære økonomiske og administrative konsekvenser.   
 
Miljømessige konsekvenser 
 
Vedtaket har ingen miljømessig konsekvenser. 
 
Konsekvenser for folkehelsen 
 
Vedtaket har ingen folkehelsekonsekvenser 
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Egenvurdering: 
 
Drøfting 
 
Planprogrammene som er ute på høring omhandler politikk og planarbeid rundt store og tunge 
samfunnsutviklingstema. Det er bra at fylkeskommunen følger opp Innlandsstrategien. Alt det som 
nå skal drøftes og legges planer kan i utgangspunktet oppfattes for omfattende. På den ene siden er 
det som tas opp en naturlig konsekvens av de mål og ambisjoner som er nedfelt i Innlandsstrategien, 
men på den andre siden kan det sies at en del av det som tas opp til drøfting og planarbeidet lett kan 
måtte bli en gjentakelse og bekreftelse av den overordnede gjeldende nasjonale politikk. En del tema 
trenger nasjonale vedtak og statlige føringer for – ikke parallelle regionale vedtak eller planer som 
kommunen må forholde seg til om de samme tema. 
 
Det bør derfor vurderes om planarbeidene kan konsentreres om noen færre prioriterte tema – og 
ikke ta opp alt i full bredde. En spissing av planene opp mot Innlandets spesifikke utfordringer vil 
kunne gi dem et tydeligere innhold og legge grunnlag for konkretiseringer eller handlingsplaner som 
er nødvendige for Innlandet – med tiltak som fylkeskommune, regioner og kommuner enklere kan 
samle seg om og følge opp. 
 
Det vises til et omfattende kunnskapsgrunnlag, i hovedsak på nasjonalt og regionalt nivå. Det vil bli 
viktig og også trekke på lokal kunnskap – både i regionene, i kommunene og i de 
kompetansemiljøene som finnes i Innlandet. I tillegge til forsknings- og utdanningsinstitusjonene på 
Campus Gjøvik, finner en i Gjøvikregionen bedrifter og næringsliv som kan bidra med innsikt og 
innovative løsninger innenfor en rekke tema. Som for eksempel Raufossindustrien. Gjøvik har videre 
et verdensledende cyber- og informasjonssikkerhetsmiljø som må brukes. 
 
Kommunenes betydning og rolle som samfunnsutviklings- og medvirkningsaktør understrekes. 
Planprogrammene omtaler imidlertid opplegget for medvirkning/involvering noe ulikt. Det kan stilles 
spørsmål ved om et dialogmøte i hver av regionene sikrer nødvendig forankring i kommunene av et 
planarbeid og drøfting av omfattende tema. Det bør legges opp til en hyppigere kontakt med både 
region og kommuner, med mulighet for nødvendige drøftinger og avklaringer – både politisk og 
administrativt. Medvirkningsorganet Regionalt partnerskap har ingen direkte kontakt eller dialog 
med regionene eller kommunene, noe som ikke gir organet dekning som referanseorgan innenfor 
alle tema. 
 
I den regionale samarbeidsavtalen understrekes det at kommunen ikke har delegert planmyndighet 
etter plan- og bygningsloven til regionale samarbeidsorganer. Dette betyr at vurdering av behov for 
og eventuell utvikling av regionale planbestemmelse – med juridisk virkning i forhold til det 
kommunale selvstyret rundt arealbruk, er det kommunene og kommunestyrene som vil være 
drøftingsparter. For kommunene blir det et viktig prinsipielt spørsmål om, og i hvilken grad, det 
gjennom planarbeidene skal åpnes for at fylkeskommunen skal gis myndighet til formell styring 
innenfor tradisjonelle kommunale myndighets- og ansvarsområder. Det kan være at slike 
bestemmelser bør følge statlige retningslinjer og bestemmelser for å unngå mulige konflikter mellom 
folkevalgte organer. 
 
En vurdering er at regionsamarbeidet og regionrådene er ulikt forankret i Innlandet – både i forhold 
til fylkeskommunal virksomhet og det interkommunale samarbeidet. Regionene er også noe ulikt 
organisert. I medvirkningstiltak og dialogmøter i regionene og med regionrådene, bør det vurderes 
åpning for utvidet deltakelse – fra kommunene og relevante lokale samfunnsutviklingsaktører. 
 
I kommunikasjonsarbeidet blir det viktig at fylkeskommunens etablerer og har god kontakt med 
regionenes og kommunens kommunikasjonsansvarlige.  
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I forhold til ønskede tilbakemeldinger og utsendte spørsmålsstillinger rundt forslaget til planprogram 
for regional plan for klima, energi og miljø, kan følgende vurderinger gjøres: 
 

· I et verdiskapingsperspektiv er det nødvendig at Innlandet satser på næringsutvikling og 
industri som er framtidsrettet, innovativ og sikrer grønne arbeidsplasser. Gjøvikregionen 
har her bedrifter og utdanningsinstitusjoner med særlig kompetanse og utviklingskraft. 
Fylkeskommunen bør ha økt fokus på samarbeid med disse og støtte opp under utvikling av 
klimavennlig arbeidsplassutvikling i regionene. 

· De viktigste muligheter og utfordringer for kommunene og Innlandet er knyttet til utvikling 
av klimanettverk og oppfølging av samarbeidsarenaer, utnytting av den teknologi og 
kunnskap som er tilgjengelig, tilrettelegging for økt utnytting av potensialet som ligger i 
jord- og skogbruksnæringen, satsing på klimavennlige løsninger innen bygg- og 
anleggsnæringen, prioritering av klimavennlige og innovative løsninger ved offentlige 
anskaffelser og styrking av kollektivtilbudet. 

· Det er positivt at interessekonflikter synliggjøres. De som er tatt opp støttes og bør 
beholdes for videre planavklaringer. 

· Det bør vurderes om FNs bærekraftsmål 3 - God helse – bør knyttes sterkere til arbeidet 
med planen. Klimaforandringer utgjør en betydelig risiko for vår helse, spesielt for barn og 
eldre. Flere klimatiltak vil ha en positiv effekt på folkehelsen. 

· Om regioner og kommuner har supplerende kunnskapsgrunnlag som kan utnyttes i 
planarbeidet må konkret vurderes i forbindelse med igangsetting av planarbeidet. Det er 
mye lokal innsikt og kompetanse tilgjengelig. 

· Om det er kunnskapsmangler forutsettes avdekket gjennom igangsettingen av 
planarbeidet. Det må da sørges for at nødvendig kunnskap innhentes, bl.a. ved iverksetting 
av nødvendige utredningsarbeider. 

 
Alternative løsninger 
 
En alternativ løsning for helhetlig oppfølging av Innlandsstrategien og regional planlegging kunne ha 
vært utvikling av helhetlig planen for hver av regionen i Innlandet – bygd på den felles plattform som 
Innlandsstrategien er. Dette oppfattes imidlertid som uaktuelt ut fra det planinitiativ som er vedtatt 
av fylkestinget gjennom den planoversikten som er prioritert inn i Innlandsstrategien. 
 
Gjennom egenvurderingen skisseres det en spissing med prioritering av tema for planarbeidene. 
Dette er valg som vil være en alternativ tilnærming til det som foreslås i planprogrammene. 
 
Konklusjon: 
 
Spørsmålsstillingene som løftes for drøfting og planavklaring følger opp det som Innlandsstrategien 
fokuserer på. 
 
Det avgis en felles høringsuttalelse til planprogrammene fra regionen, eventuelt supplert med 
tilleggsuttalelser fra kommunene hvis særskilt behov.  
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Bedriftsrettet næringsprogram - organisering og varig drift 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd slutter seg til vurderingene i saksutredningen og 
anbefaler at 
1. Bedriftsrettet næringsprogram videreføres i varig drift 
2. Ledes og driftes av Gjøvikregionen Utvikling der inntil 50% av en hel stillingsressurs dekkes 

midlene fra næringsprogrammet 
3. Årlige tilskudd av midler holdes minst på dagens nivå 
4. Styresammensetningen består av eierrepresentanter og representanter fra 

næringslivet/virkemiddelapparatet som ikke skiftes ut samtidig og som har en funksjonstid på 
minst 2 år slik at kontinuitet ivaretas. 

5. Kriteriene og retningslinjene for tilskudd av midler videreføres og justeres årlig ved behov. 

 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
Bedriftsrettet næringsprogram ble etablert i 2017 med mål om å skape vekst i private arbeidsplasser 
i Gjøvikregionen. Programmet er en felles satsning på næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre 
Toten og Søndre Land. Programmet skal stimulere bedrifter til å satse på vekst og utvikling gjennom 
å gi tilskudd til utviklingsprosjekter og redusere risiko i en tidlig fase. 
 
Programmets bransjevise satsingsområder er fastlagt i samsvar med overordnet strategi for 
regionen, og omfatter industri, IKT/Cyber og bioøkonomi (mat og treprodukter). Programmet legger 
hovedvekt på prosjekter i tidlig utviklingsfase som kan utløse nyskaping og vekst.  
 
Programmet organiseres gjennom et tett samarbeid mellom næringsrådgiverne i kommunene og 
Gjøvikregionen Utvikling. Hovedaktiviteter er markedsføring, bedriftskontakt, prosjektvurdering, 
saksbehandling og prosjektoppfølging. Næringsrådgiverne i kommunene er sentrale i å rekruttere og 
vurdere aktuelle prosjekter. Prosjektvurdering og saksbehandling foregår i samarbeid mellom 
Gjøvikregionen Utvikling og næringsrådgiverne. Dette arbeidet ledes fra Gjøvikregionen Utvikling, 
som i tillegg har ansvar for markedsføring, prosjektoppfølging, rapportering og administrering av 
programmet. Programmet blir belastet tilsvarende 50% stilling til dette arbeidet. Samarbeidet sikrer 
lik saksbehandling, erfaringsutveksling og kompetansedeling på tvers av kommunegrenser. God 
involvering av næringsrådgivere bidrar til tett og god kontakt mellom kommune og næringsliv, og gir 



Side 28 av 33 

 

tilgang til gode prosjekter til næringsprogrammet.   
Innstillinger legges fram for styret i næringsprogrammet som er besluttende organ. Styret har siden 
2017 bestått av:  

· Rådmann, Vestre Toten kommune, styreleder 
· Kommunalsjef, Gjøvik kommune 
· Ordfører, Østre Toten kommune 
· Rådmann, Søndre Land kommune 
· Daglig leder, Total Innovation 
· Næringslivsrepresentant 

For å sikre videre og framtidig drift av næringsutviklingsprogrammet, er det behov for å sørge for 
felles retningslinjer som ivaretar finansiering , drift og valg av styre. 
 
Drift:  
Felles næringsutviklingsarbeid i regionen vil framover bli vesentlig for å skape flere arbeidsplasser og 
tiltrekke nye bedrifter. Økt attraktivitet og synlighet for næringsliv og nye innbyggere løftes fram som 
viktige mål i regionens strategiske næringsplan, noe som vil kreve økt samarbeid på tvers av 
kommunegrenser. Næringsutviklingsprogrammet bør sees i sammenheng med dette arbeidet, og det 
anbefales at programmet fortsatt ledes av Gjøvikregionen Utvikling. Programmet belastes inntil 50 % 
stilling til arbeidet med å lede og drifte programmet.   
 
Finansiering: 
Programmet finansieres av deltagende kommuner.  Se oversikt: 

 
(Gjøvik kommune overfører i tillegg kr 660.000,- til Hunton årlig fra sin avsetning til 
næringsprogrammet.)  
For at programmet skal være relevant for bedriftene, og spille en betydningsfull rolle for vekst i det 
lokale næringslivet, anbefales det å å opprettholde et nivå på linje med det som ble etablert i starten 
av programmet, dvs. minimum 5 millioner. 
 
Valg av styre:  
Styresammensetning skal sikre kontinuitet og kompetanse i programmet. Videre er det ønskelig at 
alle deltagende kommuner er representert i styret. Deltagelse fra innovasjonsselskapet Total 
Innovation og næringslivet anbefales videreført. Næringsprogrammet har også nytte av godt 
samarbeid med aktører innen virkemiddelapparatet, og det anbefales å gjenoppta samarbeidet med 
Innovasjon Norge gjennom en observatørrolle i styret. Det bør arbeides for at styremedlemmene til 
sammen innehar kompetanse innen de ulike satsingsområdene IKT/Cyber, Bio og industri. Maksimalt 
antall styremedlemmer bør likevel ikke overskride 7 personer. Gjøvikregionen Utvikling får i oppdrag 
å utnevne representanter fra styret som ivaretar ovennevnte hensyn. Styremedlemmer velges for 2 
år. Leder og nestleder velges ved konstituering med ulik funksjonstid. 
Forslag til styresammensetning:  
•          Et styremedlem fra politisk/administrativ ledelse fra hver av kommunene 
•          Et styremedlem fra innovasjonsselskapet Total Innovation 
•          En – to styremedlemmer fra næringslivet 
•          En observatør fra Innovasjon Norge 
 
Evaluering:  
Programmet kan vise til gode resultater, og første evaluering foretatt etter halvannet år, viser et 
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resultat på ca 50 arbeidsplasser på kort sikt, med et potensial for videre vekst som er langt høyere. 
Foreløpig viser sluttrapporter for 2020 at det er skapt ca. 25 nye arbeidsplasser basert på i overkant 
av halvparten av prosjektene som er sluttført. En viktig funksjon for Næringsprogrammet er også at 
det stimulerer til økt samarbeid om næringsutvikling på tvers av kommunegrenser, og  
kompetansedeling mellom kommuner.   
 
Oppsummering og forslag til videre drift:  

1. Årlige bevilgninger til programmet videreføres som en fast ordning. Det anbefales et nivå 
som til sammen utgjør minimum dagens nivå. 

2. Gjøvikregionen Utvikling står for drift av programmet. Programmet belastes tilsvarende 50 
% stilling til arbeidet med å lede og administrerer programmet.  

3. Nytt styre utnevnes. Kommunene sørger for god fordeling gjennom sine representanter. 
Gjøvikregionen Utvikling får i oppdrag å utnevne styremedlem fra næringslivet, Total 
Innovation og gjennoppta kontakten med Innovasjon Norge.  
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Årsrapport og regnskap 2020 for Gjøvikregionen 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd godkjenner årsrapport og regnskap for 2020 
 
 
Vedlegg i saken: 
08.05.2021 Årsrapport for Gjøvikregionen 2020 
08.05.2021 Regnskap Gjøvikregionen 2020- spesifisert på drifts- og partnerskapsmidler txtn 
08.05.2021 Regnskap Gjøvikregionen 2020 rs 
 
 
 
Fakta 
Årsrapporten for Gjøvikregionen ble lagt ut i begynnelsen av april og presentert for Gjøvikregionen 
Interkommunale politiske styre 19.april. Årsrapporten er elektronisk tilgjengelig. 
Vedlagt er regnskapsrapporter for 2020 Gjøvikregionen. Før avsetninger til fond var resultatet kr 
2 290 131,81. Regnskapsrapportene vises med bruk og avsetninger til fond og går derfor i null. (Se 
vedlagt spesifisert regnskap for drift-, prosjekt og partnerskapsmidler. 
 
Vedrørende avsetninger til fond, så er det gjort noen feil mellom fondsposteringene på drift 
Gjøvikregionen, partnerskapsmidler og prosjekter Gjøvikregionen ved at det ble belastet for mye på 
førstnevnte og tilsvarende avsatt for mye på de to sistnevnte fondene. Dette framgår i vedlegget. Av 
den grunn viser vedlagte regnskap at man har hatt et overforbruk på kr 140.684,- på drift. Korrigert 
for disse feilposteringene har driften gått i pluss. Dette skyldes vakanse i stillinger og mindre «fysisk 
aktivitet» i 2020 på grunn av Covid 19. Regnskapet viser et underforbruk av partnerskapsmidler i 
2020 og midlene er overført fond.  
 
Gjøvikregionen er sammen med regnskapsfører i Gjøvik kommune i ferd med å gjennomgå 
fondskontoene med mål om å strukturere disse bedre mot løpende prosjekter, samt å avslutte 
prosjektkontoer for avsluttede prosjekt (se vedlegg). På grunn av stort arbeidspress og 
sykdomsfravær hos regnskapsfører i Gjøvik kommune har man ennå ikke fått den struktur på 
regnskapsfremleggingen som ønsket.  
 
Det er i tillegg et behov for å skille mellom det overordna budsjettområdet VEI/BANE, og prosjektene 
Stor-Oslo Nord og Forsterket påvirkningsarbeid (Lobby Stor-Oslo Nord), dette bl a fordi man må legge 
fram separate regnskap for eksterne bidragsytere. 
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Derom er ser bort fra de kr 5,4 mill som er øremerket bedriftsrettet næringsutviklingprogram og 
tilsagn gitt tidligere år med virkning i 2021, foreslås det at man kommende år bidrar til å iverksette 
kraftfulle tiltak i strategisk plan ved å foreslå å disponere va  kr 7. mill av midler fra fondet. 
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Forslag til møterdatoer høsthalvåret 2021 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd slutter seg til forslag til datoer for Interkommunalt 
politisk-råd og styre og tar datoer til utvalg til etterretning. 
 
 
Fakta: 
 

            

  aug sept okt nov des 

GIPR råd     18   13 

GIPR styre   13   15   

RKD (kom dir)   3 1 5 3 

ROM(ordf) 16,3 13,27 11,25 8,22 6,2 

Samf/planforum   6 11 1 6 

Næringsforum   6 11 1 6 
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Godkjenning av protokoll - Gjøvikregionen interkommunale råd 11.05.21 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 
 
 
 


