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Ansettelse av regionsjef 
 
Svein Håvar Korshavn ansettes som regionsjef i Gjøvikregionen Utvikling med tiltredelsesdato 
08.08.2022. Arbeidsavtale som inngås gjelder for stillingen 
 
 
Fakta 
 
 
Bakgrunn 
 
Det ble nedsatt et ansettelsesutvalg bestående av ordfører Stian Olafsen, Vestre Toten, ordfører Bror 
Helgestad, Østre Toten og kommunedirektør Gjøvik Kari Sollien for å rekruttere ny regionsjef. Disse 
innstiller sin kandidat.  Ansettelsen besluttes av styret i Gjøvikregionen Interkommunale Politiske Råd 
i tråd med vedtaket i sak 39/2021. 
 
Det er benyttet et rekrutteringsbyrå for å bistå ansettelsesutvalget i rekrutteringsprosessen. 
Skagerak Consulting ble etter gjennomført tilbudskonkurranse valgt å bistå Gjøvikregionen Utvikling 
AS med å rekruttere ny regionsjef. Kontaktperson for Gjøvikregionen Utvikling AS (oppdragsgiver) har 
vært kommunedirektør Kari Sollien.   
 
Skagerak Consulting har gjennomført en grundig prosess som blant annet består av: 
 

- Utarbeidet et oppdragsdokument/ kravspesifikasjon for stillingen som beskriver 
virksomheten den nye regionsjefen skal inn i og hvilke krav som stilles til kandidaten. 
Oppdragsdokumentet er utarbeidet på grunnlag av samtaler med representanter for 
oppdragsgiver; ansettelsesutvalget, de øvrige ordførerne og kommunedirektørene i 
regionen, samt med representanter for næringslivet i regionen. Oppdragsdokumentet er 
godkjent av oppdragsgiver. 

- Etablering av et godt søkergrunnlag gjennom annonsering og aktivt søk etter kandidater. 
- Intervjuer og gjennomgang av personlighets- og evnetester, inkludert 

tilbakemeldingssamtaler med to kandidater. 
- Dybdeintervju med kandidatene sammen ansettelsesutvalget. 
- Referanseintervju for den prefererte kandidaten. 
- Utarbeidelse av rapporter 
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Skagerak Consulting har gjennomført prosessen med to rådgivere: May-Britt Nordli og Tom Gogstad, 
med May-Britt Nordli som hovedansvarlig. Det er samarbeidet tett med oppdragsgiver gjennom hele 
prosessen. 
 
Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn tolv søknader. En søknad kom inn etter fristen, men 
ble godkjent inn prosessen. Tre søkere trakk seg etter søknadsfristens utløp. 
 
Skagerak Consultings rådgivere møtte tre kandidater til en første samtale. Utvelgelsen ble basert på 
kravspesifikasjonen. 
 
De to søkerne som etter første samtale med Skagerak Consultings rådgivere ble vurdert som mest 
egnet for stillingen, ble invitert til dybdeintervju med ansettelsesutvalget og Skagerak Consultings 
rådgivere. 
 
I forkant av intervjuet ble kandidatene testet med Aons personlighets- og evnetester, som de fikk 
tilbakemelding på i samtale med Skagerak Consultings rådgiver. 
 
Til intervjuet fikk kandidatene ei oppgave, som skulle besvares og presenteres for 
ansettelsesutvalget. I intervjuet ble besvarelsen fulgt opp av dialog med utvalget og rådgiverne, for å 
få et best mulig bilde av kandidatene.  
 
 
 
Konklusjon 
 
Ansettelsesutvalget har enstemmig kommet frem til å innstille en kandidat, Svein Håvar Korshavn, til 
stillingen som regionsjef i Gjøvikregionen Utvikling AS. Innstillingen er basert på kravspesifikasjonen 
for stillingen og en helthetlig vurdering av kompetanse og personlige egenskaper.  
 
Svein Håvar Korshavn er meget godt kvalifisert for stillingen som regionsjef for Gjøvikregionen.  
Korshavn kjenner godt privat næringsliv og politikken lokalt og regionalt, gjennom sine tidligere 
jobber blant annet i Telenor og ikke minst Byen vår Gjøvik, der han fikk til gode resultater i utstrakt 
samarbeid mellom næringsliv og kommune, Hen har også vært kommunepolitiker i Gjøvik og 
fylkestingsmedlem i Oppland og sitter nå i fylkestinget for Høyre i Innlandet. Han har vært 
samfunnsengasjert og hatt «egne meninger» fra ung alder.  
 
Korshavn har utdannelse fra handelshøyskolen BI. Grunnfag i Bedriftsøkonomi og 
Internasjonalisering og ledelse 1998, Spesialisering m/diplomoppgave i bedriftsutvikling 2001, og 
Bachelor of Management 2008/2009.  
 
Korshavn er usedvanlig godt orientert om samfunnsspørsmål og har god innsikt i hvordan det tenkes 
i de forskjellige deler av det regionale og nasjonale næringslivet og i de forskjellige politiske partier.  
Korshavn er opptatt av å skape resultater og er ambisiøs på vegne av regionen. Korshavn oppleves å 
ha innsikt, ideer og handlekraft til å skape og gjennomføre i god dialog med sitt styre. Korshavn han 
har et stort og bredt nettverk innen politikk, samfunnsliv og næringsliv som vurderes vil være en 
pluss for regionen.   
 
Korshavn vil bli et viktig tilskudd og ressurs på Gjøvikregionenes lag og kunne bidra til å gjøre en 
forskjell i den videre vekst og utvikling i regionen.  
 
Etter avtale er årslønn ved tiltredelse satt til kr. 1.200.000,- per år.  
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Godkjenning av protokoll- ekstraordinært møte i Regionstyret 29.06.22 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 
 
 
 


