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Dato: 06.09.2021 
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Følgende medlemmer møtte: 
Gjøvik: Anne Bjertnæs og Even Solhaug 
Ø Toten: Tove Beate Karlsen og Guri Bråthen 
V Toten : Arild Nikolai Ødegaard 
N Land : Ola Tore Dokken og Linn T Sunne 
S Land: Anne Hagenborg, Erik Bjørnsveen 
IFK: Mona Stormoen  
 
Kommunedirektører/rådmenn: Ola Helstad, 
Arne Skogsbakken, Bjørn Fauchald, Marit Lium 
Dahlborg, Ole Magnus Stensrud 
Fra GU: Jarle Snekkestad og Tore J Killi 
 
Hovedtillitsvalgte – sak om interkommunalt 
samarbeid: 
Inger Bakken, Linn Myrvold, Aina Mikalsen,  
Stine Merete Hagen, Arne Olav Walbye, Vibeke 
Bjørkeli, Anita Monsebakken, Ann Karin Nordli, 
Morten Pettersbakken 
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21/2021: Orienteringssaker - nytt fra Innlandet fylkeskommune og fra kommunene/regionen 
 
Regionstyret 06.09.2021: 
Orientering om nytt fra Innlandet fylkeskommune ved Mona Stormoen 
Orientering om nytt fra regionen – nytt Cross arrangement v Jarle Snekkestad 

 
 
Behandling: 

Det ble reist spørsmål omkring finansiering av helsesykepleier/helserådgiver- IFK ble 
oppfordret til å ha samtaler med kommunene før de skjærer ned bevilgninger til 
samarbeidstiltak – IFK oppfordres til å komme tilbake med mer informasjon om hvordan de 
løser denne og lignede saker som berører samhandlingen mellom partene. 
 
REGST- 21/2021 Vedtak: 

 
Informasjonen tas til orientering 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22/2021: Opprettelse av Strategisk råd for Gjøvikregionen - utkast til vedtekter til vurdering 
 
Regionstyret 06.09.2021: 
 
Behandling: Ola Tore Dokken understreket betydning av å ha med næringslivet for hele regionen, 
samt at rektor v videregående skole var representert f eks rektor v Dokka vgs. Anne Bjertnæs 
mente retningslinjene/vedtekter var uklare med et tvetydig mandat- hva med kjønnsbalanse? 
hvem skal velge de som representerer næringslivet? Hva er lagt er kriterier for å velge ut 
enkeltrepresentanter? Hvordan henger dette sammen med kommunelov?  
Linn T Sunne påpekte sammenblanding av formål og aktiviteter – jfr vedtekt § 1 formål – bør deles 
opp mtp roller og aktiviteter. Hva med avsetning av midler til nullpunktsmåling og evaluering. 
Guri Bråthen ber om at saken bearbeides og at man får tilbake en ny sak. 
Bjørn Fauchald pekte på 4 alternativ 1. Gjør ingenting, 2. Som foreslått i saken 3. la næringslivet 
organisere seg selv 4. Legge fram saken på nytt.  
 
 
REGST- 22/2021 Vedtak: 
 

 
1. Saken legges fram på nytt med utgangspunkt i innspill fra møtet, vise mulige 

alternativ til hvordan man kan engasjere/involvere næringslivet.   

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
23/2021: Stor-Oslo Nord-alliansen-evaluering og videre arbeid 2021-26 
 
Regionstyret 06.09.2021: 
 
Behandling:  
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REGST- 23/2021 Vedtak: 

 
Det anbefales at formannskapet råder kommunestyret å fatte slikt  

VEDTAK: 

1. Regionstyret anbefaler kommunene å videreføre medlemskapet i Stor-Oslo 
Nord/Jernbaneforum Gjøvikbanen frem til 31.12.2026.  

 
2.Regionens årlige økonomiske bidrag til Stor-Oslo Nord økes i tråd med tabellen 
under, og finansieres innenfor Gjøvikregionen Utvikling, budsjettkapittel Veg/bane 
(med indeksregulering + 3% årlig fra 2023); 

 

  

 
 

3. Regionstyret støtter for øvrig opp om vedtaket i Styringsgruppen for Stor-Oslo 
Nord, i sak 09/2021 (jfr. vedlagte protokoll fra styringsgruppa i Stor-Oslo Nord, 
sak 09/2021). 

 
4. Regionstyret legger til grunn at alle medlemskommuner-/fylkeskommuner 

(regioner) fatter likelydende vedtak. 

 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24/2021: Behandling av Håndbok i interkommunalt samarbeid og framdrift for valg av nye 
interkommunale samarbeidsområder 
 
Regionstyret 06.09.2021: 
 
Behandling: Jarle Snekkestad opplyste om at kommunedirektørene hadde lagt inn en ny formulering 
i pkt 4 -retningslinjer for utredning og etablering… som ikke binder vedtaket  opp mot behandling i 
kommunestyrene, men at kommunene selv kan velge behandlingsinstans. 
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Even Solhaug opplyste om vedtaket i Gjøvik kommune som vedtok en formulering i viljeserklæringen 
om at de skal «vurdere et mer omfattende interkommunalt samarbeid». Viktig å se det helhetlige i 
samarbeidet slik at en ikke henger seg opp i en sak.  Fra HTV v Vibeke Bjørkeli ble det uttrykt 
bekymring om at en tenkte for tradisjonelt – forslag om å arrangere temavise innovasjonsverksted 
etter modell av CROSS.  Det ble også understreket at en parallelt må se på nye måter å løse 
oppgavene på. 
  
 
 
REGST- 24/2021 Vedtak: 

 
1. I tråd med vedtatt framdrift redigeres «Interkommunalt samarbeid i 

Gjøvikregionen – viljeserklæring og håndbok» ferdig før 20. september, og 
oversendes kommunestyrene i Gjøvikregionen for behandling i perioden 20. 
september – 31. oktober.  

2. Rådmenn og kommunedirektører legger frem en sak for Gjøvikregionen 
interkommunale politiske råd (GIPR) den 18. oktober, om hvordan valg og 
utredning av nye interkommunale samarbeidsområder skal foregå, inkludert en 
fremdriftsplan for det videre arbeidet. 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
25/2021: Godkjenning av protokoll - Regionstyret 06.09.21 
 
Regionstyret 06.09.2021: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REGST- 25/2021 Vedtak: 

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


