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Lotte Kildeborg
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Visit Innlandet
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Britt Helen Kværnerud
Morten Pettersbakken
Stine Merethe Hagen
Arne Walbye
Vibeke Bjørkeli
Anita Monsebakken
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Sakliste
Sak nr.
10/2022
11/2022
12/2022
13/2022
14/2022
15/2022
16/2022
17/2022
18/2022
19/2022
20/2022

Sakstittel
Orientering fra Visit Innlandet 13.06.22
Orientering fra Osloregionen 13.06.22
Orientering fra Innlandet fylkeskommune
13.06.22
Orientering fra regionsjefen 13.06.22
Nye interkommunale samarbeidsområder anbefalinger for neste fase i prosessen
Revidert Handlingsplan for Gjøvikregionen 2022
Grønn vekststrategi for Gjøvikregionen - innspill
til planen for prosessen
Arrangementsstøtte i Gjøvikregionen - en
vurdering
Referatsaker Gjøvikregionen IPR den 13. juni
2022
Godkjenning av protokoll - Interkommunalt
politisk råd 13.06.2022
Uttalelse til regjeringen om Riksveg 4

Arkivsaknr.
20/6091
20/6091
20/6091
20/6091
21/4060
22/5961
22/7375
22/6460
22/7377
22/7396
22/7396
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10/2022: Orientering fra Visit Innlandet 13.06.22
Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Daglig leder Arne Jørgen Skurdal og styreleder Åge Skinstad informerte.
REG- 10/2022 Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/2022: Orientering fra Osloregionen 13.06.22
Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Enstemmig
REG- 11/2022 Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/2022: Orientering fra Innlandet fylkeskommune 13.06.22
Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Enstemmig
REG- 12/2022 Vedtak:

Orienteringen fra Innlandet fylkeskommune tas til etterretning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/2022: Orientering fra regionsjefen 13.06.22
Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Konst. Regionsjef Jarle Snekkestad informerte fra regionen, om jernbane og vei.
Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud informerte om arbeidet i
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Kommunedirektørkollegiet.
Orienteringene tatt til etterretning.
Uttalelse til Osloregionens jernbaneuttalelse enstemmig vedtatt.

REG- 13/2022 Vedtak:

1. Regionsjefens orientering tas til etterretning.

2. I Osloregionens uttalelse til jernbaneutbyggingen på Østlandet, vil Gjøvikregionen
be om at Gjøvikbanens betydning som regionbane for aksen Oslo-Gjøvik
understrekes, at det videre utviklingsarbeidet med økte frekvenser og et bedret
kundetilbud må fortsette, at grenbanene rundt Oslo må prioriteres høyere i
fremtiden og at det spesielt pekes på at kapasiteten på Gjøvikbanen i sør er
sprengt, og derfor et stort behov for ny trase og dobbeltspor på Gjøvikbanen
mellom Oslo S og Roa, med prioritet frem til Hakadal i første omgang. Regjeringen
må sette av planleggingsmidler til dette snarest.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/2022: Nye interkommunale samarbeidsområder - anbefalinger for neste fase i prosessen
Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud informerte om saken.
Fra debatten:
Anne Bjertnæs: Regional strategisk plan for Oppvekst, vil komme i tillegg til den
forebyggende planen innen barnevern som kommunene er pålagt. En regional plan bør være
forebyggende og aktivitetsskapende. Flere felles tilsynsfunksjoner kan være positivt, og
kommunene kan føre tilsyn med hverandre. Må ta en runde på om alle videre
vertskommunesamarbeid skal ha Gjøvik kommune som vertskommune. Interkommunale
samarbeid bør kunne ligge også i andre kommuner, bl.a. av lokaliseringshensyn og
forankring.
Linn T. Sunne: Samleskjemaet viser at det er muligheter, og at prosessen er på riktig vei.
Spesialt innen utenforskap og rekruttering.
Bror Helgestad: Det er blitt jobbet godt og bredt. Temaene utgjør de største utfordringene.
Det er for tidlig å være konkret, men dette er en god start. Å spille inn mer, blir vanskelig
Politikerne må bidra til konkretisering etter hvert. Østre Toten har gjort seg erfaringer på
IKT-siden. Noe er outsourcet, mens sikkerhet mm er noe kommunene kan samarbeide om.
Kari Sollien: Regional strategisk plan for Oppvekst, kan bli en felles plan også for den
forebyggende barnevernplan, som inneholder en overordna del og en kommunal del.
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Tilbakemeldingen fra de kommunale prosessene, er at det fortsatt er behov for å smale inn
prosessen, og konkretisere mer.
Even Solhaug: Intensjonen er å gå videre på noen prosjekter. Merker seg begrepet stor
økonomisk gevinst, men viktig også med faglig gevinst. Hvis det er allerede etablerte
strukturer (med for eksempel Gjøvik som vertskommune) bør det bygges videre på dette, i
stedet for å bygge opp nye.
Gunn-Marit Øistad: Dette blir utfordrende, i den videre prosessen, når det skal prioriteres.
Viktig å forske bredt en stund til, så man har så mange tiltak som mulig, slik at det er mulig å
fordele funksjoner geografisk. Viktig at «alle skal få».
Ole Magnus Stensrud: Når det gjelder økonomi, er økonomisk gevinst bestilt av
kommunestyret, og det må leveres på det. Oppvekstreformen (barnevernsreformen) er en
stor oppgave. Bør ta deler av denne planleggingen regionalt. Det videre arbeidet:
Kommunedirektørkollegiet ser behov for frikjøp av tillitsvalgte og ansatte, og ressurser som
kan holde i utredningsarbeidet. Ønsker å fremme en sak i Regionstyret for ressurser til det
videre utredningsarbeidet.
HTV: Viser til tidligere innspill om drøftingsplikten. Når det gjelder organisering og
gevinstrealisering. Plassering av arbeidsplasser og lokalisering er viktig. Gevinstrealisering,
det er viktig å forklare hva som ligger til grunn for rangeringen. Det store spørsmålet er hva
som er gevinsten. HTV er positive til innspillene i utgangspunktet.
Ole Magnus Stensrud forsikret om at drøftingsplikten i den enkelte kommune vil bli
ivaretatt.
Guri Bråten: Dette er spennende, godt å se at HTV er godt koblet på.

REG- 14/2022 Vedtak:

1. Innspillene til nye interkommunale samarbeidsområder tas til orientering, men det
henvises til innspillene fra debatten.
2. Kommunedirektørenes anbefalinger tas til etterretning.
3. Innspillene og kommunedirektørenes anbefalinger oversendes kommunene for
behandling, med sikte på en prioritering av samarbeidsområder som kan gevinstutredes høsten 2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/2022: Revidert Handlingsplan for Gjøvikregionen 2022
Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Enstemmig
REG- 15/2022 Vedtak:

1. Handlingsplanen for Gjøvikregionen 2022 godkjennes, med en samlet ramme på kr.
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9.814.298.
2. Rammen for Handlingsplanens tre strategier fastsettes slik;
Ramme S1: Øke regionens bo- og
næringsattraktivitet
Ramme s2: Stimulere til jobbskaping,
innovasjon mm
Ramme S3: Felles påvirkningsarbeid

2.453.575,-

25%

4.907.149,-

50%

2.453.575,-

25%

3. Følgende avsetninger/bevilgninger i 2022 godkjennes særskilt;
S2-D: Strategier for utvikling av Bright House mm.: kr. 200.000,S2-F: Videreføring av Cyberland sammen med Lillehammerregionen: kr. 700.000,S2-K: Invest in Gjøvikregionen – Invest in Innlandet: kr. 100.000,S2-O: Videreutvikle Verksted for integrerte helsetjenester: kr. 100.000,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/2022: Grønn vekststrategi for Gjøvikregionen - innspill til planen for prosessen
Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Anne Bjertnæs: det legges fram en status for hva som er oppnådd innenfor de ulike tiltakene
den 5. september.
Bror Helgestad påpekte behovet for å jobbe langsiktig opp mot de markedsledende
omsetningsleddene innenfor jordbruksprodukter, og vie oppmerksomhet til mulighetene
som ligger i bearbeiding av skogressursene i regionen.

REG- 16/2022 Vedtak:

1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd slutter seg til opplegget for en
revisjon av dagens Bioøkonomistrategi, nå kalt Grønn vekststrategi.
2. Gjøvikregionen interkommunale politiske bevilger inntil kr. 400.000,- i
partnerskapsmidler til gjennomføringen av prosessen.
3. Regionstyret gis i oppdrag å godkjenne den endelige prosjektplanen i sitt møte den
5. september.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/2022: Arrangementsstøtte i Gjøvikregionen - en vurdering
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Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Innspill fra behandlingen:
Anne Bjertnæs: En støtte til noen arrangement som regionen vil utvikle, kan være aktuelt.
Bror Helgestad: Kan være aktuelt å etablere retningslinjer, og støtte ulike typer
arrangement, helst de som genererer overnatting og andre ringvirkninger.
Mona Stormoen: Ingen restriksjoner på bruk av partnerskapsmidler til dette, men det finnes
en fylkeskommunal støtteordning. Det er arbeidskrevende å saksbehandle.
Hanne Velure: Kanskje velge å lage en arrangementsstrategi. Være tydelig på hva man vil, og
jobbe sammen med frivilligheten og organisasjonene, og ikke komme i konkurranse.
Linn T. Sunne: Behov for en strategi for arrangementer, stor betydning for bolyst mm, og bør
ha et regionalt omfang, helst nasjonal interesse. Det kan gis utviklingsstøtte, og kanskje også
støtte til festivaler med lite markedspotensial.
Even Solhaug: Ikke enkelt, mange hensyn. Arrangement av nasjonal oppmerksomhet, de
mindre arrangementene kan kommunene ta seg av. Tidsavgrenset i en utviklingsperiode. Tak
på antall arrangementer pr. år./pott.
Tor Gaute Lien: Hvis skal grensa settes mellom arrangementsstøtte og prosjekt, som man har
sammen med noen. Skal man lage en arrangementstratgi, er det et bestillingsverk på hva
politikerne ønsker, det kan gi aktivitet, men ikke sikkert det lever over tid. Regionen blir nok
en søkeinstans, og det er ikke heldig. Best å gi støtte der man kan, der det har stor regional
betydning. Kan lage noen føringer, selv om man ikke skal ha en arrangementstrategi.
Guri Bråten: Vi bør vurdere hva Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd er til for.
Stian Olafsen: Mener punkt 1, der man kan støtte prosjekter og arrangementer i særskilte
tilfeller, er riktig å velge. Ønsker ikke en strategi med arrangementstrategi, eller
tilskuddsordning.
Anne Bjertnæs: Har ikke lyst til å slippe helt tanken om at noe fra hver kommune kan løftes.
Hanne Velure: Det kulturbaserte næringslivet, viktig for å rekruttere de rette folka. Opptatt
av opplevelser. Gjøvik er musikkregionen, og hvorfor ikke bruke det for det som det er
verdt?
Arild N. Ødegaard: Hvem som kan søke, blir et spørsmål, og at det er en regional satsning
som man får noe ut av.
Even Solhaug: Må ikke bli en tilskuddsordning, men mer en aktiv utvelgelse av hva vi vil
støtte.
Linn T. Sunne: Høre med regioner som har en støtteordning, hva de får ut av den.
Stian Olafsen foreslo følgende vedtak;
Det utarbeides en strategi for hvilke arrangement Gjøvikregionen kan støtte.

REG- 17/2022 Vedtak:

Det utarbeides en strategi for hvilke arrangement Gjøvikregionen kan støtte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/2022: Referatsaker Gjøvikregionen IPR den 13. juni 2022
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Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Enstemmig
REG- 18/2022 Vedtak:

Referatsakene tas til etterretning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/2022: Godkjenning av protokoll - Interkommunalt politisk råd 13.06.2022
Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REG- 19/2022 Vedtak:

Protokollen godkjennes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/2022: Uttalelse til regjeringen om Riksveg 4
Interkommunalt politisk råd 13.06.2022:
Behandling:

Anne Bjertnæs fremmet følgende forslag til uttalelse;
Gjøvikregionen Interkommunale politiske Råd ber Storting og regjering opprettholde
utbygging og planlagt utvikling av RV4. En nedskalering og/eller utsettelse av dette vil ha stor
negativ betydning for industri- og næringsliv langs hele strekningen Mjøsbrua – Oslo. Industri
og næringsliv langs denne traseen representerer stor verdiskaping og bidrar med viktige
eksportinntekter og arbeidsplasser. En usikkerhet omkring dette viktige
samferdselsprosjektet mener vi er uheldig og vi anmoder derfor på det sterkeste at RV4
opprettholdes i kommende statsbudsjett.
Forslaget enstemmig vedtatt.

REG- 20/2022 Vedtak:

Gjøvikregionen Interkommunale politiske Råd ber Storting og regjering opprettholde
utbygging og planlagt utvikling av RV4. En nedskalering og/eller utsettelse av dette vil ha stor
negativ betydning for industri- og næringsliv langs hele strekningen Mjøsbrua – Oslo. Industri
og næringsliv langs denne traseen representerer stor verdiskaping og bidrar med viktige
eksportinntekter og arbeidsplasser. En usikkerhet omkring dette viktige
samferdselsprosjektet mener vi er uheldig og vi anmoder derfor på det sterkeste at RV4
opprettholdes i kommende statsbudsjett.
Side 9 av 10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Side 10 av 10

