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04/2021: Strategisk plan 2021-2025
Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:

Gjøvikregionen Interkommunale råd ga følgende innspill til endringspunkt til innstillingens
punkt 1;
· Større fokus på Gjøvikregionen som en komplett kompetanseregion, fra
grunnskole og Vitensenter til universitet, og med landets største fagskole.
· Reiselivet er et viktig satsningsområde for Nordre Land og for regionen, og
denne bransjen bør omtales (ble svart opp i møtet med henvisning til kap. 5
Muligheter og kap. 7 Handlingsprogram (tiltak S1-F).
· Utenforskap er en stor utfordring, som og det bør tas inn mer i planen om
hvordan man skal forebygge og redusere utenforskap.
· Trivsel og fremtidsoptimisme er viktig, og spesielt at unge kvinner ser
optimistisk på mulighetene i regionen i fremtiden.
Forslag fra Ola Tore Dokken om nytt punkt 2 i vedtaket;
Budsjettering av partnerskapsmidler til nye tiltak og prosjekter i planens
Handlingsprogram avventes til etter at Interkommunalt politisk råd har behandlet
saken om budsjettering av midler i sitt møte den 7. juni 2021.
Avstemning:
Regionsjefens innstilling, med foreslåtte tillegg fra GIPR, enstemmig vedtatt.

REG- 04/2021 Vedtak:

1. Utkast til Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-2025, dateres til den 11. mai
2021, og sendes ut på en kort høringsrunde til samarbeidspartnere frem til den
25. mai, med følgende endringer tatt inn i høringsutkastet;
For å følge opp innspillene om Gjøvikregionen som en komplett kompetanseregion;
· I kap. 5. Muligheter, under punkt 4) endres teksten til «En komplett
kompetanseregion og et potensial ved NTNU Gjøvik og Fagskolen på 10 000
studenter i 2030»
· I kap. 7. Strategier, under strategi 1 om markedsføring, byutvikling mm. tas
det inn følgende ny tekst i kursiv; «…effekt av tiltakene. Gjøvikregionen som
en komplett kompetanseregion (fra Vitensenter og gode grunnskoler, via
videregående skole, landets største fagskole i Fagskolen i Innlandet, NTNU
Gjøvik, Sintef og NIBIO mfl.) … er en del av dette.»
For å følge opp innspillet om å ha et sterkere fokus på unge kvinner, deres
preferanser og trivsel, tas følgende inn;
· I kap. 7. Strategier, under strategi 1 om markedsføring, byutvikling mm. tas
følgende inn (ny tekst i kursiv); «… hos de målgrupper som skal nås, der
spesielt unge kvinners preferanser skal legges til grunn. Målretting av
budskapet …»
· I kap. 8. Handlingsprogram, under tiltak S1-A, tas det inn følgende (ny tekst i
kursiv); Markedsføringsstrategi(er) for bo- og næringsattraktivitet: Mål om
økt tilflyt-ting, redusert utflytting og flere bedriftsetableringer. Primære
målgrupper er unge mennesker, spesielt unge kvinner, og eksisterende og
nye bedrifter som søker (re)lokalisering.
For å følge opp innspillene om å omtale utenforskap, ut over at dette er tatt inn som
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en av de fire viktigste utfordringene i regionen;
· I kap. 5. Muligheter, tas det inn følgende avsnitt som nytt avsnitt nummer to
innledningsvis: «Kommunene har, gjennom bruk av
arbeidsmarkedsbedriftene, og sammen med næringslivet og
opplæringsinstitusjonene, en stor mulighet til å forebygge og redusere
antallet personer som faller utenfor arbeidsliv og skole. Utenforskap blir et
tema for det interkommunale samarbeidet fremover, der kommunene vil
trekke inn flere samarbeidspartnere. I Strategisk plan for Gjøvikregionen, er
det først og fremst gjennom innovasjon og jobbskaping, at utenforskap
bekjempes.»
2. Budsjettering av partnerskapsmidler til nye tiltak og prosjekter i planens
Handlingsprogram avventes til etter at Interkommunalt politisk råd har behandlet saken
om budsjettering av midler i sitt møte den 7. juni 2021.
3. Etter høringsrunden utarbeider regionsjefen det endelige forslaget Strategisk plan for
Gjøvikregionen 2021-2025 og en saksfremstilling som kommunene kan bruke, og
oversender saken til kommunal sluttbehandling innen den 26. mai.
4. Sluttbehandlingen i kommunestyrene forutsettes å skje i perioden 14.-24. juni.
5. Rådmanns- og kommunedirektørutvalget og i Gjøvikregionen interkommunale politiske
råd drøfter saken hhv. den 4. og 7. juni, og oversender eventuelle endring- eller
tilleggsforslag til kommunene i god tid før kommunestyrebehandlingen.
6. Når kommunestyrene har vedtatt ny Strategisk plan for Gjøvikregionen, legger
regionsjefen frem et forslag for Interkommunalt politisk råd, om hvordan flere
samarbeidspartnere fra hele regionen kan involveres mer systematisk i gjennomføringen
av planen, gjennom et «Strategisk råd».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/2021: Ny kulturstrategi for innlandet
Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:

Enstemmig tatt til orientering.
REG- 05/2021 Vedtak:

Gjøvikregionen interkommunale politiske råd ta rpresentasjonen til ny kulturstrategi til
orientering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/2021: Nytt fra Visit Innlandet
Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:
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Enstemmig tatt til orientering.
REG- 06/2021 Vedtak:

Gjøvikregionen interkommunale råd tar informasjonen til orientering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/2021: Nytt fra Innlandet Fylkeskommune
Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:

Enstemmig tatt til orientering.
REG- 07/2021 Vedtak:

Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd tar informasjonen til orientering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08/2021: Nytt fra kommunene
Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:

Leder av GIPR informerte om følgende saker; JBI/Batterifabrikk, NTP-prosessen,
Sykehusstruktur, samarbeid innen helsesektor og at det på neste møte vil bli fokus på sak
om interkommunalt samarbeid.
Enstemmig tatt til orientering.

REG- 08/2021 Vedtak:

Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar informasjonen til orientering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/2021: Handlingsprogram for fylkesveger - høringsuttalelse fra Gjøvikregionen
Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:

Forslag fra Arild Ødegård om nytt punkt 5 i vedtaket;
5. Vedlikehold av eksisterende fylkesveger må prioriteres/styrkes.
Forslag fra Ola Tore Dokken om tillegg til punkt 4;
4. «… Fylkesveg 34 langs Randsfjorden må utbedres på sikt.»
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Forslag fra Anne Hagenborg om et tillegg i punkt 1, der fylkeskommunens foreslått tiltak på
Fv33 ved Svingvoll, støttes.

Avstemning:
Enstemmig vedtatt.

REG- 09/2021 Vedtak:

1. Fylkesvei 33 er prioritet nr. 1 for Gjøvikregionen. Regionen støtter tiltaket på Fv33 i
Søndre Land (Svingvoll-Kronborg), men legger til at følgende Fv33-prosjekter må
prioriteres planlagt, finansiert og startet opp i planperioden 2022-2025;
a. Ny trasé Bilitt-Skreia.
b. b. Full utbedring Opsahl-Bondelia.
c. 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, der regionen vil peke på at Fv34 langs Randsfjorden må prioriteres
utbedret på sikt.
5. Vedlikehold av eksisterende fylkesveger må prioriteres/styrkes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/2021: Regional høringsuttalelse til forslag til planprogrammer for regionale planer for det
inkluderende Innlandet, for samfunnssikkerhet og for klima, energi og miljø
Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:

Det ble fremmet følgende forslag til tillegg i vedtaket;
· Forebygging av utenforskap bør få mer oppmerksomhet i planen-inkluderende
innlandet.
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·

Vitensenterets betydning for hele Innlandet bør omtales som en del av
Innlandets kunnskapsbidrag – spesielt for barn og unge (teknologi og realfag)
Avstemning.
Forslagene enstemmig vedtatt.

REG- 10/2021 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.
Forebygging av utenforskap bør få mer oppmerksomhet i planen-inkluderende
innlandet.
Vitensenterets betydning for hele Innlandet bør omtales som en del av Innlandets
kunnskapsbidrag – spesielt for barn og unge (teknologi og realfag)
·

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
arbeidet med planen. Klimaforandringer utgjør en betydelig risiko for vår helse,
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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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/2021: Bedriftsrettet næringsprogram - organisering og varig drift
Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:

Enstemmig vedtatt.
REG- 11/2021 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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/2021: Årsrapport og regnskap 2020 for Gjøvikregionen
Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:

Forslag fra leder av Interkommunalt politisk råd;
1. Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd får regnskap 2020 (sammenholdt med
budsjett for 2020) og budsjett 20201 opp i neste møte 7.juni
2. Årsrapport 2020 godkjennes
Enstemmig vedtatt.
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REG- 12/2021 Vedtak:

1. Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd får regnskap 2020 (sammenholdt med
budsjett for 2020) og budsjett 20201 opp i neste møte 7.juni
2. Årsrapport 2020 godkjennes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/2021: Forslag til møterdatoer høsthalvåret 2021
Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:

Forslag, enstemmig vedtatt.
Møtedatoer for råd og utvalg høsten i 2021:
sept
GIPR råd
GIPR styre
RKD (kom direktører)
Samf/planforum
Næringsforum

okt

nov

des

18
6
3
6
6

20
15
5
1
1

1
11
11

3
6
6

REG- 13/2021 Vedtak:

Gjøvikregionen interkommunale politiske råd slutter seg til følgende forslag til datoer for
Interkommunalt politisk-råd og styre,
Møtedatoer for råd og utvalg høsten i 2021:
sept
GIPR råd
GIPR styre
RKD (kom direktører)
Samf/planforum
Næringsforum

okt

nov

des

18
6
3
6
6

1
11
11

20
15
5
1
1

3
6
6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/2021: Godkjenning av protokoll - Gjøvikregionen interkommunale råd 11.05.21
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Interkommunalt politisk råd 11.05.2021:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REG- 14/2021 Vedtak:

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