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Informasjon fra Innlandet fylkeskommune og kommunene i regionen 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Informasjonen tas til orientering. 
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Nye interkommunale samarbeidsområder i Gjøvikregionen- endret fremdrift og behov for 
koordineringsressurs 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
1. Regionstyrets vedtak inkludert saksfremstilling oversendes kommunene for politisk behandling. 
2. Prosjekt «Styrket interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen» etableres fra 1.1.2022, med to 

års varighet. 
3. Prosjektet organiseres opp med relevant styringsgruppe og en prosjektleder i full stilling. 
4. Det søkes skjønnsmidler fra fylkesmannen. Kommunale og regionale prosjektmidler kan i tillegg 

vurderes.  
5. I den grad det blir aktuelt å kjøpe utredningstjenester, legges dette frem som egne saker, 

finansiert av kommunene. 
6. Det gjennomføres i første omgang en prosess innenfor de prioriterte tema/områdene; 

demografi/helse- og omsorgstjenester, utenforskap, rekruttering og kompetanseutvikling og 
beredskap.  

7. Det legges til grunn følgende reviderte fremdrift for prosessen  

· 1. april 2022: Frist for alle kommunale grupper/prosesser. 
· 1. mai 2022: Frist for alle regionale grupper/prioriteringer. 
· Mai 2022:           Administrativ prioritering av ev. nye interkommunale samarbeidsområder. 
· Juni 2022:           Politisk prioritering av områder for gevinstutredning (orienteringssak i 

interkommunalt politisk råd, behandling i den enkelte kommune). 
· 1. oktober 2022: Frist for gevinstutredninger. 
· Oktober 2022: Kommunestyrebehandling av forslag til nye interkommunale 

samarbeidsområder.  
· November 2022-desember 2023: Implementering (oppskrift fra Håndbok i interkommunalt 

samarbeid, herunder gevinstrealiseringsplaner). 
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Sammendrag: 
Kommunedirektørkollegiet har drøftet fremdriftsplanen for, og innholdet i den prosess som er 
nødvendig for å kunne foreslå relevante faglige og politisk forankrede forslag til nye interkommunale 
samarbeidsområder. Konklusjonen er at dette krever mer tid til prosess enn tidligere antatt. I tillegg 
finnes ikke den nødvendige koordineringsressurs for prosessen verken i kommunene eller i 
Gjøvikregionen Utvikling. Det foreslås å rekruttere en prosjektleder i et toårig prosjekt, for å 
håndtere dette. Finansiering vil skje gjennom skjønnsmidler, og/eller kommunale/regionale midler. 

Saksdokumenter: (ikke vedlagt) 
1. Interkommunalt politisk råd - Sak 25/2021: Prosess for valg av mulig nye interkommunale 

samarbeidsområder i Gjøvikregionen 

Fakta: 
Den 18. oktober fattet GIPR følgende vedtak; 

1. Interkommunalt politisk råd i Gjøvikregionen slutter seg til forslaget om en bred og god 
prosess, som innebærer både en politisk, organisatorisk og faglig forankring av mulige nye 
interkommunale samarbeidsområder. 

2. Mulige nye interkommunale samarbeidsområder vurderes og velges ut i perioden 18. 
oktober 2021 – 31. januar 2022, og bør skje gjennom arbeid i kommunale grupper og 
regionale grupper. 

3. Kommunestyrene i Gjøvikregionen får seg forelagt en sak før den 28. februar 2022, om 
mulige nye interkommunale samarbeidsområder, plan for gevinstvurdering av disse, samt 
finansiering av utredningene. 

4. Gevinstvurderingene av mulige nye interkommunale samarbeidsområder skjer i perioden 1. 
mars - 1. juni 2022. 

5. Kommunestyrene i Gjøvikregionen foretar en endelig behandling av nye interkommunale 
samarbeidsområder i juni 2022. 

Kommunedirektørkollegiet har i ettertid utarbeidet en fremdrift og ramme for innhold i de 
kommunale og regionale prosesser og grupper, som kan oppsummeres i følgende tidslinje; 

· 10. januar 2022: Frist for alle kommunale grupper/prosesser. 
· 14. januar 2022: Frist for alle regionale grupper/prioriteringer. 
· 21. januar 2022: KDK-dagsseminar der samtlige innspill vurderes og prioriteres. 
· 31. januar 2022: Frist for felles sak som skal til kommunestyrene i februar. 
· MARS-JUNI 2022: Gevinstutredninger. 
· JUNI 2022: Kommunestyrebehandling av forslag til nye interkommunale 

samarbeidsområder.  

 
Kommunedirektørene har videre innenfor de valgte 8 tema/områder formulert problemstillinger og 
angitt ledere/deltakere/tillitsvalgte som bør være med i de kommunale og regionale 
arbeidsgruppene. 
De 8 temaene/områdene er som kjent; 
1.          Demografi 
2.          Økonomi 
3.          Kompetanse 
4.          Bærekraft 
5.          Digitalisering 
6.          Næringsutvikling 
7.          Utenforskap 
8.          Beredskap 
 

Vurdering: 
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Kommunedirektørene gjennomførte en drøfting av de videre planene i sitt møte den 5. november.  
Omfanget av de lokale og regionale prosessene, kombinert med kommunenes manglende kapasitet 
til å koordinere og lede det videre arbeidet ble et tema. Erkjennelsen av at den vedtatte fremdrift er 
for ambisiøs, samt at verken kommunene eller Gjøvikregionen Utvikling har ledig kapasitet til å 
koordinere dette arbeidet nå, ble en konklusjon. Kommunedirektørene understreker sakens 
betydning, som en positiv mulighet for regionen, men har pt. ikke frie administrative ressurser til å 
«sette på» oppgaven. Flere kommuner er i tillegg inne i et skifte av ledere, og Gjøvik har en ny 
kommunedirektør på vei inn fra årsskiftet. Pandemisituasjonen er heller ikke er avklart, og den 
krever fortsatt en del ledelsesressurser. 
 
Kommunedirektørene vurderer det slik at det derfor blir vanskelig å ivareta GIPRs vedtak, punkt 1, 
om en «bred og god prosess, som innebærer både en politisk, organisatorisk og faglig forankring», 
med den fremdrift som er fastlagt, og med den stillingsressursen som i dag mangler til koordinering. 
Videre mener kommunedirektørene at selve omfanget av temaer/områder bør nedskaleres, da noen 
tema allerede er ivaretatt, helt eller delvis, i andre prosesser. Noen av områdene vil heller ikke bidra 
til økonomiske besparelser på kort sikt, men styrke kvaliteten på tjenesten, eller optimalisere 
regionens muligheter til jobbskaping. 
 
Eksempler på områder som er i prosess allerede, er et forsterket samarbeid om næringsutvikling 
(egen sak), digitalisering/IKT (egne prosesser) og en del av temaet bærekraft (håndteres innenfor 
innkjøpssamarbeidet). 
 
De områdene som kommunedirektørene anser som de viktigste å starte med er demografi/helse- og 
omsorgstjenester, utenforskap, rekruttering og kompetanseutvikling, samt beredskap.  
Kommunedirektørene anbefaler at det etableres et prosjekt innenfor «Styrket interkommunalt 
samarbeid», at det rekrutteres en prosjektleder i full stilling i to år som kan koordinere arbeidet, og 
at det søkes skjønnsmidler fra fylkesmannen. Kommunale og regionale prosjektmidler kan i tillegg 
vurderes. I den grad det blir aktuelt å kjøpe utredningstjenester, legges dette frem som egne saker, 
finansiert av kommunene. 
 
Ambisjonen må være at det gjennomføres en prosess innenfor de utvalgte tema/områder 
(demografi/helse- og omsorgstjenester, utenforskap, rekruttering og kompetanseutvikling, 
beredskap), som forankres politisk i desember 2021/januar 2022, og som etter en prosess i 
kommunene og regionalt, samt etter en gevinst-vurdering, foreligger for behandling i 
kommunestyrene i oktober 2021. 
 
Dersom opplagte og «lavthengende frukter» oppstår, eller utvikler seg naturlig, vil disse prosessuelt 
handteres i tråd med grunnlag Håndbok og viljeserklæring. 
 
 
 
 
 
 
                     

Vedlegg 
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28/2021 Regionstyret 15.11.2021 

 
 

CROSS - Strukturert samhandling mellom næringsaktører, akademia og det offentlige 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
Fakta: 
 
Bakgrunn 
 
Regionstyret skal gis regelmessig informasjon om tiltak som er prioritert i Handlingsplanen for 
Gjøvikregionen. CROSS er et tiltak som har fått kr 400.000,- i støtte av Innlandet fylkeskommune og 
hvor en nå ser resultatene av et utviklingsarbeid basert på en unik og nyskapende metodikk. I den 
sammenheng er det produsert en filmsnutt fra siste samling i Katapulten i Raufoss Industripark som 
illustrerer metodikk, organisering og engasjementet i et CROSS-verksted.  
 
Jarle Snekkestad innleder om metodikk og erfaringer i forkant av denne filmpremieren. 
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29/2021 Regionstyret 15.11.2021 

 
 

Forsterket og koordinert næringssamarbeid i Gjøvikregionen 
 
Regionsjefen anbefaler Regionstyret å fatte slikt vedtak; 

1. Kommunene enes om hvilke typer etableringer som passer best i de ulike 
næringsarealene, og markedsfører regionens næringsarealer samlet. Gjøvikregionen 
Utvikling bistår. 

2. Kommunene og Gjøvikregionen Utvikling etablerer et «aksjonsteam» med basis i 
Næringsforum, som sammen med gode samarbeidspartnere blir et hurtigreaksjonsteam 
når større næringssaker dukker opp, som kan føre til etablering i regionen. 

3. I tillegg til videre jobb for Rv4 og Gjøvikbanen, må det jobbes systematisk både politisk 
og administrtativt for å få gjennomslag for bedre krafttilgang (jfr. Eidsiva-initiativet) og 
en ny kombiterminal for gods i Vestre Toten. Dette peker seg ut som de mest aktuelle 
påvirkningsprosjektene. 

 
 
 

Sammendrag: 
Erfaringene med batteriprosjektet (JBI) er oppsummert, og et samlet Næringsforum 
(næringsrådgivere, Total Innovation AS og Landsbyen Næringshage AS) og Raufoss Næringspark ANS 
anbefaler at kommunene i Gjøvikregionen, sammen med viktige samarbeidspartnere, styrker det 
regionale næringssamarbeidet innenfor noen spesielt viktige områder, samt etablerer en beredskap 
slik at muligheter som byr seg, raskt kan følges opp. Kommunedirektørkollegiet drøftet saken den 5. 
november, og sluttet seg til hovedtrekkene. 
Saksdokumenter: 

1. Gjøvikregionen batteriprospekt, datert 28. januar 2021. 
2. PowerPoint-oppsummering av erfaringene med JBI-arbeidet fra Raufoss Industripark, kalt: 

«Batterifabrikk i Gjøvikregionen – oppsummering av gjennomført prosess- og drøfting av 
vegen videre» - datert 01.10.21 

Fakta: 
Da Joint Battery-initiative (JBI) bestående av Equinor, Hydro og Panasonic, inviterte alle landets 
kommuner til å komme med forslag til hvor en ny batterifabrikk kunne etableres, kastet over 80 
kommuner seg på, og JBI fikk over 110 forslag til tomter.  
Gjøvikregionen var også relativt raske på labben. Etter en drøfting i regionen mellom Raufoss 
Industripark, Gjøvikregionen Utvikling og kommunene, ble et prosjekt under ledelse av 
administrerende direktør Øivind Hansebråten i industriparken etablert. Industriparken tok den 
økonomiske risikoen i starten, men det ble relativt raskt gitt et tilskudd fra Bedriftsretta 
Næringsprogram. Gjøvikregionen utviklet sitt konsept og spilte inn tre alternativ, henholdsvis 
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Krabyskogen, Hasvalsæter og Bjugstadmarka. Etter JBIs første siling ned til 20 alternativ, ble 
Hasvalsæter og Bjugstadmarka med videre. Etter JBIs siste siling ned til 4 alternativ, falt disse også ut. 
Øivind Hansebråten har, i dialog med de involverte i batteriprosjektet, summert opp erfaringene fra 
arbeidet. Denne evalueringen finnes i vedlagte PowerPoint.  
Rådmann Arne Skogsbakken i Søndre Land har i epost av 6.10. bekreftet de positive erfaringen med 
JBI-prosjektet, og meddelte at Søndre Land fortsetter reguleringen av Hasvalsæter. Han peker bl.a. 
på at Eidsiva nå ønsker å etablere et formalisert samarbeid for å sikre tilstrekkelig krafttilgang til 
regionen, og at de peker på området på Vardalsåsen/Søndre Land østås. Eidsiva har utarbeidet et 
utkast til aksjonæravtale for mulig etablering av Vardal Utvikling AS. Han peker også på at regionen 
fremover må være enda bedre rustet i tilfelle det skulle dukke opp nye muligheter for etablering av 
batterifabrikk i vår region, og han håper at prosessen med JBI sannsynligvis har bidratt til at vi enda 
større grad klarer å tenke regionalt når det gjelder næringsutvikling. 
 
Så langt kan altså erfaringene med JBI-prosjektet oppsummeres i to punkt; 

1. Batteriprosjektet i Gjøvikregionen jobbet effektivt og ubyråkratisk, og kommunene 
samarbeidet meget godt, noe som sikret at regionen ble relevant og var aktuell som 
lokaliseringssted. 

2. Hovedgrunnen til at Gjøvikregionen til slutt falt ut av lista, er først og fremst knyttet til 
manglende og/eller for dårlig infrastruktur. Dette gjelder både reelt sett, og relativt sett 
sammenlignet med de gjenstående og mest aktuelle lokasjonene ellers i landet, som har en 
tilstrekkelig kraftforsyning og bedre transportløsninger (havn, firefelts veg og/eller 
jernbane/-terminal).  

Erfaringene fra JBI-arbeidet ble sist drøftet i Næringsforum den 1. november (næringsrådgivere, Total 
Innovation AS og Landsbyen Næringshage AS), der Raufoss Næringspark ANS ved Øivind Hansebråten 
også deltok.  
Næringsforum var samlet i sitt innspill om behovet for et forsterket næringssamarbeid i regionen, 
spesielt knyttet til situasjoner der det åpner seg en mulighet for større næringsetableringer, og 
knyttet til forbedringer i infrastruktur. 
Innspillene fra et samlet Næringsforum var følgende; 

· Kommunene behandler i disse dager en Håndbok med viljeserklæring i interkommunale 
samarbeid, og et forsterket næringssamarbeid passer godt inn i dette. Det kan for 
eksempel skrives en avtale formaliserer et forsterket samarbeid (se punkter under). 

· Kommunene burde finne en «arbeidsdeling» når det gjelder hvilke typer etableringer som 
best passer de ulike næringsarealene i regionen. Hasvalsæter vil for eksempel være et av 
områdene i regionen som egner seg best for kraftkrevende etableringer. Kommunene må 
ha store nok, og ferdig regulerte arealer med tilstrekkelig tilgang på kraft. 

· Kommunene bør peke ut noen ressurspersoner, som sammen med personer fra 
næringslivet (bl.a. Raufoss industripark) kan utgjøre et aksjonsteam, som kan gripe tak i 
«øyeblikkets muligheter», slik JBI var. Fiber-initiativet fra Norske Skog er et annet 
eksempel, der det er behov for en mer offensiv holdning. Å være ressursperson (frigitt til 
regionalt samarbeid) kan gå på omgang mellom næringsrådgiverne. 

· Økt krafttilgang må prioriteres, og dialogen inn mot Statnett i særdeleshet, men også Elvia 
og Eidsiva er viktig. Dette bør løftes høyere opp på den politiske prioriteringslista. Det er 
aktuelt med oppgradering av flere av kraftlinjene, og nye transformatorer. 

· En lønnsom kombiterminal for gods i Vestre Toten må opp på prioriteringslista, og et eget 
prosjekt på å søke en finansieringsløsning lokalt/regionalt, og med statlig tilskudd (inntil 
50%), bør skipes. Alternativene med å nå frem gjennom NTP vil ta for lang tid, og hvis Bane 
NOR skal bygge selv, vil prisen bli for høy. Det er anslått en investeringskostnad på om lag 
kr. 75 mill. En fremtidig sammenkobling av Gjøvik- og Dovrebanen, vil ytterligere forsterke 
behovet for infrastruktur på Gjøvikbanen sørover. 

· Gjøvikregionen må kontinuerlig søke etter muligheter innenfor sine sterke områder; 
Raufoss-industrien har for eksempel særlig kompetanse på manufacturing og automasjon, 
og på materialer som messing, stål, aluminium og kompositt, og alle leads innenfor disse 
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områdene er interessante for parken. Likedan vil andre industrier og bedrifter i regionen ha 
sine styrker. 

I etterkant av Næringsforum har Kommunedirektørkollegiet drøftet saken, i sitt møte den 5. 
november. De ga sin tilslutning til Næringsforums anbefalinger, men legger til at en felles strategi for 
hvilke næringsareal som egner seg for ulike typer etableringer (bl.a. kraftkrevende 
næringsetableringer) må drøftes mer i detalj.   
Vurdering. 
Regionsjefen ser, i likhet med de andre som har vært involvert i batteriprosjektet, en rekke positive 
erfaringer i kjølvannet av prosessen. Selv om det i denne omgang ikke endte opp med en 
batterietablering. 
 
Regionsjefen vil også peke på at de anbefalinger som nå kommer fra Næringsforum, Raufoss 
Industripark og Kommunedirektørkollegiet, er helt i tråd med Strategisk plan, og satsningen på 
«Industri, IKT/Cyber og Bio», og en direkte oppfølging av målene og strategiene om jobbskaping, 
innovasjon og politisk påvirkningsarbeid. Samtlige av de infrastruktursakene som Næringsforum 
peker på, er prioritert i Gjøvikregionens Handlingsprogram. Det eneste som løftes opp som relativt 
nytt, og med større viktighet enn tidligere, er en kombiterminal for gods i Vestre Toten, mellom Eina 
og Reinsvoll et sted. Alle industrier vil i fremtiden etterspørre en mest mulig bærekraftig og effektiv 
transport, og de regioner som har jernbaneinfrastrukturen på plass, vil ha konkurransefortrinn.  
 
Regionsjefen vil spesielt peke på tre konsekvenser av et forsterket regionalt næringssamarbeid; 

1. Kommunene enes om hvilke typer etableringer som passer best i de ulike næringsarealene, 
og markedsfører regionens næringsarealer samlet. Gjøvikregionen Utvikling bistår. 

2. Kommunene og Gjøvikregionen Utvikling etablerer et «aksjonsteam» med basis i 
Næringsforum, som sammen med gode samarbeidspartnere blir et hurtigreaksjonsteam 
når større næringssaker dukker opp, som kan føre til etablering i regionen. 

3. I tillegg til videre jobb for Rv4 og Gjøvikbanen, må det jobbes langt hardere for å få 
gjennomslag for bedre krafttilgang (jfr. Eidsiva-initiativet) og en ny kombiterminal for gods i 
Vestre Toten. Dette peker seg ut som de mest aktuelle påvirkningsprosjektene. 

 
Gjøvikregionen Utvikling har som kommunenes utviklingsorgan i sitt mandat (jfr. Samarbeidsavtalen) 
å kunne ivareta et forsterket regionalt næringssamarbeid, og vil måtte løse dette innenfor de 
stillingsrammer som finnes, med et ansvar for både regionsjef, utviklingsleder og innovasjonsrådgiver 
(utlyst). 
 
Den politiske konsekvensen, er at regionens sentrale politikere og kommunene som sådan, må bruke 
enda mer tid og krefter på påvirkningsarbeidet, og i den grad det er nødvendig for å utløse viktige 
investeringer, være villige til å bidra med kapital/forskuttering. 
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Cyberland- prosjektledelse i regi av Gjøvikregionen Utvikling - etablering av nasjonal 
Cyberklynge 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Orienteringen tas til etterretning 
 
 
 
 
Bakgrunn 
 
Regionstyret skal gis regelmessig informasjon om tiltak som er prioritert i Handlingsplanen for 
Gjøvikregionen. Herunder Cyberland. 
 
Cyberland etablert i 2018 har nå  etablert en arbeidsgruppe bestående av Innlandet fylkeskommune, 
Lillehammerregionen Vekst og Gjøvikregionen Utvikling. Prosjektledelsen finansieres som et 
spleiselag mellom eierne i prosjektet. Innlandet Fylkeskommune bidrar årlig med kr 500.000,- til hver 
av regionene. Pr 1.mai 2021 har prosjektet kr 5,2 mill til prosjektaktiviteter (utover lønnsmidler til 
prosjektledelse) og i tillegg kr 9,9 mill knyttet til cybervirksomhet bevilget av tidligere Oppland 
fylkeskommune, men som ennå ikke er utbetalt. 
 
Gjøvikregionen Utviklings prosjektledelse er hittil ivaretatt av regionsjefen med følgende 
delprosjektansvar: 
 

· Følge opp reetablering av Norwegian Cyber Range – samarbeid med NTNU 
· Følge opp prosjekt kommersialisering og vekst knyttet til Cyber og Ikt-sikkerhet , 

samarbeid med Total Innovation og Skåppå 
· Følge opp Cyberprogram-midler til teknologi- og markedsverifisering av prosjekter ved 

NTNU TTO 
· Utvikling og utprøving av kompetansetiltak i skolen knyttet til digital sikkrhetskultur, 

sammen med IFK, NTNU, Statsforvalteren og Norsis 
· Kommunikasjon, implementering av kommunikasjonsstrategi – mål om nasjonalt 

arrangement 2022 (Innovasjons Camp) 
· Etablering av bedriftsnettverk/klynge, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
· Etablering av investornettverk 
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Det vil bli redegjort mer detaljert for status og resultat for hvert av områdene på regionstyremøtet, 
med spesiell fokus på den forestående etableringen av Norwegian Cyber Security Cluster (NCSC) . 
Stifelsesmøtet er berammet til 1.desember i nyåpnet Cyber Range.  
 
 
Lillehammerregionen Vekst har bl a delansvar for ; 

· Oppfølging av Kommune C-sirt 
· Utvikling av cybersikkerhetsuken i Innlandet, Sikkerhetsfestival, Totalforsvarts 

Cybersikkerhetskonferanse 
· Oppfølging av E-sportsforbund 
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Utredning av sykehusstruktur - null + alternativ 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
1.Interkommunalt politisk råd tar informasjonen fra regionrådleder og nestleder til orientering  
2.Interkommunalt politisk råd ber om at det snarest utarbeides en strategi og iverksettes tiltak som 
viser hva- og hvem som skal følges opp i konseptfasen. Regionrådleder bes sørge for å ivareta 
kontinuiteten i igangværende påvirkningsarbeid. 
 
 
 
 
 
Bakgrunn 
 

Styrevedtaket i sak 058-2021 Videreføring av planer for utviklingen av 
Sykehuset Innlandet HF i Helse Sør-Øst RHF 28. mai 2021 lyder som følger: 
 1. Styret vektlegger at befolkningen i Innlandet skal ha gode og framtidsrettede 
spesialisthelsetjenester. Sykehusstrukturen skal underbygge samarbeid mellom flere sykehus i 
nettverk. Prehospitale tjenester skal videreutvikles i nært samarbeid med primærhelsetjenesten. 
Lokalmedisinske sentra, distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern 
for barn og unge skal styrkes og gi tilgjengelige tjenester desentralt. Befolkningen skal møte en 
kunnskapsbasert og nyskapende helsetjeneste og det skal være en lik tilnærming til arbeidet med 
pasientsikkerhet, kvalitet og helhetlige pasientforløp.  
2. Arbeidet med videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF skal videreføres i konseptfase hvor 
følgende sykehusstruktur legges til grunn; 
 a. Mjøssykehus med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, lokalisert til Moelv. 
 b. Stort akuttsykehus med gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, fødetilbud og akutt indremedisin 
lokalisert i Lillehammer. 
 c. Elektivt sykehus med indremedisinsk profil, dagkirurgi og skadepoliklinikk lokalisert i Elverum 
sammen med en samhandlingsarena og ny luftambulansebase.  
d. Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv kirurgi.  
e. Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland. 
 f. Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge 
lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland.  
Det skal i konseptfasen utredes om det kan legges indremedisinske akuttfunksjoner til det elektive 
sykehuset i Elverum for opptaksområdet som i dag har sykehuset i Elverum som sitt lokalsykehus. 
 3. Styret viser til at det i konseptfasen skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ), jf. 
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Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter. Videre skal muligheter for trinnvis utvikling 
belyses.  
4. Planleggingsrammen for etablering av ny sykehusstruktur er 8,65 milliarder kroner (2018- kroner). 
Styret tar til etterretning at videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF vil medføre vesentlige 
økonomiske konsekvenser for helseforetaket. Det legges til grunn at Sykehuset Innlandet HF både i 
perioden før og etter byggeperioden bedrer det økonomiske resultatet og at det i konseptfasen 
utarbeides konkrete beregninger av økonomisk bæreevne og oversikt over gevinster. 
 5. Styret ber administrerende direktør utarbeide mandat for konseptfasen og framlegge dette for 
styret snarlig etter vedtak i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF.  
6. Sykehuset Innlandet HF må arbeide med planer for god drift, rekruttering og opprettholdelse av 
kompetanse i mellomfasen fram til etablering av ny sykehusstruktur. Planene må være basert på 
oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser.  
7. Det forutsettes medvirkning fra de ansattes organisasjoner, relevante fagmiljø, brukere og andre 
interessenter. Prosessen skal være åpen og forutsigbar for reell involvering. 
 8. Styret viser til at denne saken omfattes av bestemmelsene i paragraf 30 i helseforetaksloven og 
ber derfor om at saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet for behandling i foretaksmøtet i 
Helse Sør-Øst RHF 
 
 
Null-pluss alternativet skal omfatte: 
 a) Videreføring av sykehusene i Lillehammer og Gjøvik som store akuttsykehus.  
b) Erstatningssykehus for sykehuset i Hamar med en hensiktsmessig funksjonsfordeling med 
sykehuset i Elverum.  
c) Akuttsykehus på Tynset med dagens virksomhetsinnhold, styrket med mer elektiv kirurgi. 
 d) Lokalmedisinske sentra lokalisert til Nord-Gudbrandsdal og Valdres, samt polikliniske tilbud på 
Hadeland. 
 e) Distriktspsykiatriske sentra og polikliniske tjenester innen psykisk helsevern for barn og unge 
lokalisert til Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer, Tynset, Otta, Valdres og Hadeland.  
f) Styringsgruppen vurderer eventuelle tilpasninger som er nødvendige for å opprettholde og 
videreutvikle et faglig forsvarlig tilbud, etter innspill fra Sykehuset Innlandet HF. Et null-pluss 
alternativ skal utredes i henhold til Veileder for tidligfasen for sykehusbyggprosjekter (2017), med 
referanse til Finansdepartementets rundskriv R-109/14.  
Null-pluss alternativet må inneholde nødvendige tiltak slik at forsvarlig drift kan opprettholdes og 
framtidig kapasitetsbehov ivaretas. Videre må et null-pluss alternativ ha en levetid som er 
tilsvarende andre alternativer som utredes i konseptfasen. Dette betyr at tilbygg/nybygg for å 
håndtere framtidig kapasitetsbehov og eventuelt som erstatning for utdatert bygningsmasse må 
inkluderes i et reelt null-pluss alternativ. 
 

Uttalelser og begrunnelse for nullpluss alternativ 
 
Kjersti Toppe – helsepolitisk talsmann for Sp - begrunnet i Stortinget 25.mai utredningen av null- 
nullplussalternativer med behov for å gi et godt nok sammenligningsgrunnlag når neste steg i 
beslutningen skal fattes. Videre framholdt hun at dette betyr at dersom man i  prosessen kommer 
fram til at det alternativet som man peker på ikke står seg i den sammenheng, må man ta den 
kunnskapen innover seg.  
 
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkhol uttaler at hun ikke skjønner at ulike perspektiver i 
Innlandet gjør at man i forskjellige regioner vil legge ulike ting i formuleringene. Hun slår fast at det 
som ligger i veilederen for tidligfasen av sykehusbygginger og formuleringer i Hurdalsplattformen er 
sammenfallende. Kjerkol peker på at setningen peker på at et nullalternativ ikke vil være tilstrekkelig 
i Innlandet , siden Hamar sykehus er i en slik tilstand at det i et 25-årsperspektiv er behov for et 
erstatningssykehus, og at det derfor blir et nullplussalternativ.  
Egenvurdering 
Ut fra debattinnlegg i diverse media kan en slå fast at det fortsatt er slik at ulike perspektiver i 
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Innlandet gjør at man i forskjellige regioner forsetter å legge ulike ting i formuleringene. Ved at det 
pekes på at Hamar sykehus i et 25-årsperspektiv er utdatert og at det derfor er behov for et 
erstaningssykehus, kan en forstå at man i politiske kretser i Hamarregionen vil argumentere for at et 
nytt sykehus skal bygges på Hamar.  Dette vil kunne konkurrere om ressurser som er dedikert til 
hovedsykehuset på Moelv, alternativt bidra til å kunne svekke mulighetene til å videreutvikle 
eksisterende sykehus.   
 
Vi mener derfor det er betimelig å reise spørsmålene som ordfører i Søndre Land har gjort 
          -hva innebærer null+ alternativet for oss? 
          -hva gjør vi nå for å påvirke? 
          -er vi godt nok samordnet i forhold til hvordan vi jobber? 
 
I den sammneheng er det riktig å understreke at regionen har stått sammen om en 
påpvirkningsstrategi og gjennomført denne – men at det nå er riktig å møtes for å analysere 
situasjonen og  vurdere behovet for å iverksette tiltak . 
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Øke antall studieplasser for sykepleiere 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
1.Informasjonen og drøftingen tas til orientering 
2.Det settes sammen et utvalg av administrative representanter fra kommunene som samordner og 
legger fram en plan for kommunenes innsats for å rekruttere sykepleiere og helsepersonell til 
kommunene – kommunedirektørene tar dette opp på sitt neste møte der framdrift, organisering av 
arbeidet og rapporterinmg avklares. 
 
 
 
 
Bakgrunn 
Ordføreren i Søndre Land ber om at regionstyret drøfter utfordringene knyttet til at alle kommuner 
mangler sykepleiere. Søkingen av studenter til NTNU i Gjøvik er stor, men antall studieplasser har 
ikke økt. Hvordan kan kommunene bidra til at det etableres flere studieplasser? 
 
 
Egenvurdering: 
Regionsjefen har hatt en samtale med instituttleder for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik og vil 
innlede til drøfting og gjøre rede for rammebetingelser for fastsetting av studieplasser , samt påpeke 
flere faktorer som har betydning for kommunens tilgang til kompetanse innen helsesektoren. 
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Møtedatoer for vårhalvåret 2022 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 

1. Regionstyret møter 14. februar og 9.mai 
2. Interkommunalt politisk råd møtes 21.mars og 13.juni 
3. Kommunedirektørkollegiet møtes : 7.1, 4.2,11.3, 1.4, 6.5 og 4.6. 
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Godkjenning av protokoll 15.11.21 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 
 
 
 


