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Referatsak 1. Regionrådet 22.4.16

Regionrådet

31.mars 2016

Høringsuttalelse fra regionrådet i Gjøvikregionen om forslag til eventuell
samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering innen Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF har sendt ut et høringsdokument der det legges opp til samlokalisering av
fysikalsk medisin og rehabilitering. Det medfører en nedleggelse av tilbudet på Solås som er det navnet
som daglig brukes på «Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering – Gjøvik».
Regionrådet i Gjøvikregionen er kjent med at det kun er Gjøvik kommune som står oppført som
høringspart. Ordførerne i kommunene i Gjøvikregionen mener imidlertid at alle kommunene er- og vil bli
berørt av en eventuell samlokalisering av tilbudene på Ottestad. En uttale fra Regionrådet i
Gjøvikregionen vil derfor være på sin plass. På grunn av kort tidsfrist besluttet ordførerne i kommunene i
Gjøvikregionen å utarbeide og sende en uttale på vegne av regionrådet. Regionrådet vil få lagt fram
uttalelsen på sitt møte 22.april. Innledningsvis vil vi argumentere for vårt syn om å opprettholde
avdelingen på Gjøvik og ikke gjennomføre en samlokalisering.
1. Forankringen av prosessen for samlokalisering
Sykehuset Innlandet HF legger til grunn flere vedtak i Helse Sør-Øst som retningsgivende for arbeidet med
å samlokalisere avdelingene på Gjøvik og Ottestad. Regionrådet i Gjøvikregionen vil mene at dette ikke er
en opplagt konklusjon. Vi legger til grunn følgende vurdering av de oppgitte styrevedtak:

Sak 108-2008 HSØ handler i utgangspunktet om Hovedstadsprosessen, men SI-ledelsen mener at de
prinsippene som skisseres gjelder for alle (jmf svar gitt på høringsmøte 1.februar). En samlokalisering
i Oslo er imidlertid noe helt annet enn å samlokalisere i det enorme geografiske området som
Oppland og Hedmark utgjør. Et styrevedtak i HSØ er ikke gitt at det vil bli likelydende for de andre
sykehusområdene med det vedtaket de har fattet rundt Hovedstadsprosessen. Men det er riktig at
saken handler om hele HSØ og tar for seg inndeling i sykehusområder. Ser vi imidlertid på den delen
som gjelder rehabilitering så finner regionrådet ikke klare angivelser for nedlegging av Solås. Det er
med andre ord ingen eksplisitt føring på samlokalisering i Sykehuset Innlandet. Her vil vi understreke
det store geografiske området som SI utgjør. Opptaksområdet til hver av de to enhetene innen
rehabilitering i Oppland og Hedmark er større enn i andre sykehusområdet. Samlokalisering vil
medføre betydelig økning i pasientreiser – dette er ikke ønskelig for denne pasientgruppen.
Det påpekes dessuten at det skal samarbeides med kommunene om hvordan rehabiliteringstilbudet
skal utvikles. Gjøvikregionens primære standpunkt er at rehabiliteringstilbudet utvikles best, selv
med de føringene som ligger i Samhandlingsreformen, ved å opprettholde Solås. Vi ser det slik at
dette fortsatt vil være et ankerpunkt i forhold til å tilby faglig kvalifisert høykompetanse innenfor
rehabilitering – en kompetanse som blir fragmentert ved nedleggelse av Solås og overføring av store
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pasientgrupper til kommunene. Vi viser her til tidligere uttale fra regionrådet i Gjøvikregionen der
det begrunnes hvorfor Solås bør bestå og videreutvikles på Gjøvik.
Sak 044-2010 HSØ «Regionale utviklingsområder – rehabilitering» handler om at sykehusområdene
skal utarbeide en plan for rehabilitering. Det omtales i generelle vendinger behov for å sikre tjenester
til pasientene, samarbeid og koordinering. Men det er også noen andre målsettinger nedfelt i
styrevedtaket hvor det framheves at man må ha/etablere «minst én tverrfaglig
rehabiliteringspolitiklinikk for å sikre koordinert tjenester til pasienter med langvarig behov for
rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten .» I dokumentet «Omstilling somatikk» pr
november 2014 skriver SI selv dette om styresak 108-2008: «Spesialiserte områdefunksjoner skal
som hovedregel samles ett sted». Med andre kan det gjøres andre valg, og det mener regionrådet er
det korrekte i forhold til pasientens beste og prinsippet om å desentralisere det som kan
desentraliseres.
Styret fastslår at «det vil arbeides videre med tiltak for å øke kompetansen, forsknings- og
utviklingsaktiviteter og sikre god kvalitet, pasientsikkerhet, samt likeverdige tjenester i regionen.»
Regionrådet mener at nedlegging av Solås og flytting av tilbudet til Ottestad vil medvirke til å svekke
tilbudet og pasientsikkerheten i Gjøvik- og Hadelandsregionen. Regionrådet vil poengtere det

gode samarbeidet med NAVs hjelpemiddelsentral både om utprøving, tilpasning og søking
på hjelpemidler, men også i mer komplekse saker rundt sittestilling og posisjonering.
Regionrådet i Gjøvikregionen vil også i denne sammenheng vektlegge betydningen av etablering av
forskningsuniversitetet NTNU i Gjøvik. Helsefag er en av grunnpilarene i NTNU Gjøvik og her vil det i
framtida foregå en betydelig forskning både innenfor helseteknologi og pasientbehandling. Både
Gjøvik Sykehus og Solås er opplæringsinstitusjoner for NTNU der den fysiske nærheten mellom
sykehus, rehabilitering og NTNU er en stor fordel for å oppnå effektiv opplæring. Det fremstår som
noe underlig for oss at Sykehuset Innlandet skal gjennomføre en utmarsj fra et nasjonalt, sterkt faglig
miljø når man i stedet burde styrke kontakten med sykehuset og NTNU. Dersom styret i Sykehus
Innlandet tar på alvor sine egne ambisjoner om å øke kompetansen, forsknings- og
utviklingsaktiviteter, sikre god kvalitet og pasientsikkerhet, så flytter de ikke avdeling Solås til
Ottestad. En viser her til egen uttale fra NTNU som vektlegger betydning av nærhet til- og samarbeid
med Solås. (Vedlagt).
Videre legger SI-ledelsen til grunn at Utviklingsplanen fra 2013, som konkluderer med at det er riktig
å samle all virksomhet i ett hovedsykehus. Men denne utviklingsplanen gjelder ikke lenger, da HSØ
har pålagt SI å holde seg til «Veilederen for sykehusprosjekt» og utrede 4 alternativer til framtidig
struktur. Premisset i Utviklingsplanen gjelder ikke, og det er relativt overraskende at styret nå
foreslår å foreta et slikt grep.
Kompetansemessige fortrinn ved Solås.
Norsk Kunnskapssenter for helsetjeneste viser til forskning som viser at pasienterfaringer har
sammenheng med klinisk effekt og pasientsikkerhet. Det blir konkludert med at pasient- og
brukererfaringer bør bli et hovedelement i helsetjenestens kvalitetskriterier (2013). I 2014 ble for
første gang en liten, men viktig del av finansieringen av sykehusene knyttet opp mot resultater for
etablerte kvalitetsindikatorer. Av den kvalitetsbaserte finansieringen, utgjør pasienttilfredshet 30 %.
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Høsten 2013 og våren 2014 ble det gjennomført en bruker undersøkelse (PasOpp) ved 3 av
seksjonene ved Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering, blant annet seksjonen på Gjøvik.
Avdeling for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering scorer bedre enn Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst
og Sunnaas Sykehus. Avdelingen har jobbet systematisk med å bygge opp et kvalitetstilbud med høy
kompetanse, med høy grad av pasienttilfredshet som resultat. Avdelingen på Gjøvik har gjennom et
par tiår utviklet en riktig arbeidsform i tråd med sentrale føringer for rehabilitering og tilpasset nye
krav til sykehusdrift. Det gjenspeiler i dag en veldrevet og kunnskapsbasert driftsform som svarer
godt til eiers krav med ulike kvalitetsindikatorer og brukeres forventninger (ref
pasientundersøkelser). I tillegg ser vi et aktivt og engasjert fagmiljø, og et meget godt arbeidsmiljø. Å
legge ned seksjonen for å flytte kompetansen til Ottestad, vil høyst sannsynlig medføre drastiske
konsekvenser for den etablerte kompetansen på Gjøvik. Det forventes at spesialisttjenesten i
fremtiden skal ivareta pasientene med mer komplekse problemstillinger, det vil derfor kreves at
fagfolkene som skal jobbe i feltet har enda mer spisset kompetanse.
Regionrådet har fått dokumentasjon på at den faglige kompetansen på Solås er meget høy, det er et
tett team som utfyller hverandre. De ansatte har jevnlig deltatt i etter- og videreutdanninger, samt
tilegnet seg mye erfaringsbasert kompetanse. De ansatte har hatt en rekke samhandlingsprosjekter
og deltatt i forskning. Mao ligger det et stort potensial i et systematisk samarbeid med NTNU for å
utvikle tjenesten og tilbudene ved Solås.
Ved en eventuell samlokalisering til Ottestad, så er det helt åpenbart at dette faglige teamet går i
oppløsning. Få, om noen overhodet, vil bli med på flyttelasset til Ottestad. De fleste ansatte er
hjemmehørende i Gjøvik og nærområdet og er etablerte meg hjem og familie.
Økonomiske betraktinger.
Spesielt i Tilleggsrapporten fra april 2015 er spørsmålet om samlokalisering drøftet ut i fra noen
økonomiske perspektiver. I hovedsak er det tegnet et bilde av rimelige investeringskostnader på
Ottestad for å få etablert den nye samlokaliserte avdelingen med bad på hvert rom til en kostnad av
25 millioner. Andre kostnader er ikke nevnt. Men andre kostnader finnes og må utredes i
sammenheng med de bygningsmessige tilpasninger en samlokalisering krever utover investeringen
med bad.
Så vidt vi kan se, vektes de to eiendommene (Solås, Ottestad) rimelig likt i Multiconsult sin
statusrapport om bygningsmassen til Sykehuset Innlandet. Ottestad er imidlertid i en mer krevende
status enn på Solås. Vi siterer tabelltekst på side 41 i Multiconsult sin rapport:
Tabellen viser at blant annet 240101- Hovedbygning på Ottestad utpeker seg med et stort behov for
midler til oppgradering. Her må klimaskallet (vinduer/ytterdører, utvendig kledning, yttertak) og
heiser oppgraderes ila. 0-5 år, mens blant annet vann og sanitær, varmeanlegg, elkraftanlegg og
drenering må tas innen 6-10 år.
Poenget her er at dersom rehabilitering samlokaliseres på Ottestad, så må både
tilpasningskostnadene og det nødvendige vedlikeholds- og oppgraderingsarbeidene gjennomføres.
Dersom samlokalisering ikke gjennomføres kan man ta kostnadene på Ottestad over tid og dermed
ha bedre styring på investeringskostnadene. En del av disse kostnadene er forutsatt skal dekkes ved
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salg av Solås. Side 40 i Tilleggsrapporten sier: «Etter hva divisjon Eiendom og internservice erfarer er
det ikke knyttet noen heftelser til bygget på Solås.»
Dette faktum er problematisert noe i etterkant av fremleggelse av rapporten. Solås ble opprinnelig
etablert av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). Den er overdratt Sykehuset Innlandet med klare
heftelser, så det er ikke gitt at SI kan selge Solås.
Regionrådet støtter vurderingen til Gjøvik kommune som mener å erfare at det likeså godt kan være
billigere å legge til rette for en framtidig samlet enhet på Solås. Regionrådet skulle gjerne sett at
denne vurderingen var gjort noe grundigere i de rapportene som SI legger til grunn for sitt
samlokaliseringsvedtak.
Et annet forhold på kostnadssida er ikke beregnet. Det gjelder pasientreiser. Reisekostnadene vil øke.
I tillegg har økte pasientreiser en helsemessig negativ konsekvens for pasientene som kan forlenge
rehabiliteringsperioden med konsekvens økte kostnader.
Framtidig behov
Samlokaliseringen medfører en nedbygging av antall døgnplasser fra 47 til 25. Dette skal
kompenseres med kommunale tilbud, ambulant virksomhet og poliklinisk behandling.
Samtidig så beregnes det at denne pasientgruppen vil øke som en følge av den demografiske
utviklingen med stadig flere eldre (levealdersøkning).
I tillegg skisseres det en målsetting om selv åta hånd om den økende pasientmassen fra SI som får
behandling på Sunnaas. Det beskrives en årlig kostnad på dette i størrelsesorden 25 millioner og det
beløpet søkes redusert gjennom selv å tilby behandling i den samlokaliserte enheten.
Regionrådet er av den bestemte mening at her har SI vært for overflatiske med å vurdere det
helhetlige framtidige behovet opp mot egne målsettinger. I Nasjonal helse- og sykehusplan blir det
lagt opp til at regjeringen skal utrede en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering samt
utrede hvordan deler av disse tjenestene kan overføres til kommunene. Det blir slått fast at «i
mellomtiden skal ikke tilbudet trappes ned». Dette må SI forholde seg til.
Regionrådet i Gjøvikregionen mener det ut i fra de vurderingene som her er lagt til grunn gir et
godt grunnlag for å foreslå at samlokaliseringsplanen trekkes. Historisk sett har regionrådet
registrert en tendens til at velfungerende miljø i Gjøvikregionen har blitt lagt ned og flyttet til
Hedmark. Regionrådet i Gjøvikregionen mener derfor å ha gitt at Sykehus Innlandet gode
argument for å medvirke til at dette ikke skal skje nok en gang.
Gjøvik 31.mars 2016
På vegne av regionrådet i Gjøvikregionen
Leif Waarum

Tore J Killi

Regionrådsleder

regionsjef

Vedlagt: Høringsuttale fra NTNU
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Protokoll - ordfører-rådmannsmøte – ORM
Møtedato: 18.3.16 Tidspunkt: 08.30 -11.30 Sted: Møterom ; Regionsal.
Arne Skogsbakken, Jarle Snekkestad, Aslaug Dæhlen, Magnus Mathisen, Bjørn Fauchald,
Guri Bråthen, Bjørn Iddberg, Ola Tore Dokken, Terje Odden, Leif Waarum.
Fra regionkontoret; Kai Glæserud, Jogrim Ristebråten. Referent: Tore J KIlli
___________________________________________________________________________

Sak
1

Tema
Orientering om framtidas botilbud
ved fokus på helseteknologi og
Connected Living
Konklusjon: Nils H. ber om at
kommunene engasjerer seg i prosjektet
og melder inn aktuelle case

Ansvar
Thomas
Werner
Nils
Hesthagen

Konklusjon: Werner invitere
kommunene til å ta del i forsøk med
overvåknings-/varslingssentral
2

Gjøvikregionen Utvikling
-Prosess , status og veien videre i
TJK
omorganiseringen
-Prioriterte oppgaver som følge av
omorganisering og effektuering av ByR
II (detaljert tids- og milepælsplan er
vedlagt)
-Strategisk regional næringsplan, prosess
og framdrift
-Tillit som vekstkultur
-Regionalt bedriftsrettet
næringsutviklingsprogram
-Informasjons- og markedsstrategi for
økt etableringsattraktivitet
-Delprosjektsatsinger
Konklusjon: Det gis en tilsvarende og
mer detaljert orientering for regionrådet

3

Tilsvar på høring fra SI HF,
samlokalisering fysikalsk medisin
og rehabilitering , forslag om
nedlegging av Solås.
Konklusjon: Gjøvik kommune deler sin
høring med øvrige kommuner

TJK

Frist

4

NTNU – hva vil vi ha ut av
etableringen og hvordan kan vi
samhandle formelt og uformelt?
Konklusjon: Utsatt til et senere møte

5

Oppstart, finansiering og drift av INN
– og kan kommunene benytte seg av
denne tjenesten?
Konklusjon: Tatt til orientering
Ny finansiering av vgs – vedtak i juni,
uten regional forankring?
Konklusjon: TJK lager brev til OFK og
inviterer FO/FR til regionrådet 22.4 (jfr
utsendt brev, se vedlegg)
Samarbeid om høringer
NTP- høringsfrist OFK 29.april

6

7

http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplane
r/20182029/Plangrunnlag/_attachment/1215451/binary/
1093521?_ts=15323e2abb8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09. mars Østlandssamarbeidet - fagpolitisk utvalg
og kontaktutvalget
11. mars KS-konferanse
17. mars Østlandssamarbeidet samferdselsgruppa
14. april Østlandssamarbeidet samferdselsgruppa
20. april Felles fylkesting Hedmark og Oppland
26. april Østlandssamarbeidet - fagpolitisk utvalg
1. uka i mai Samarbeidsutvalget Hedmark og
Oppland
20. mai Østlandssamarbeidet Rådmannsutvalget
07. juni Oppland fylkeskommune - fylkesutvalget
10. juni Østlandssamarbeidet - Kontaktutvalget
16. juni Felles fylkesting Hedmark og Oppland

KVU Oslo-Navet – høringsfrist
29.april
www.jernbaneverket.no/kvuoslonavet

Regional planstrategi 2016-2020 ,
høringsfrist 3.mai
http://www.oppland.no/Handlers/fh.as
hx?MId1=4&FilId=3236
Konklusjon: TJK lager utkast til
regionenes høringssvar som legges fram
for reg råd 22.4
Gjøvik 30.mars 2016
Tore J Killi

TJK
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Gjøvik 21.mars 2016

Fylkesrådmannen i Oppland fylkeskommune
Fylkesopplæringssjefen i Oppland fylkeskommune

Gjennomgang av finansieringsmodellen for de videregående skolene
Ordførere og rådmenn Gjøvikregionen drøftet mandat og prosess for gjennomgang av
finansieringsmodellen for de videregående skolene i Oppland på sitt møte 18.mars.
I den sammenheng ble det uttrykt bekymring for den korte behandlingstiden og manglende
mulighet for regional involvering. Ordfører og rådmannskollegiet ber derfor om at det legges
opp til en bred prosess som muliggjør regional involvering og høring.
I den sammenheng inviteres fylkesrådmannen/fylkesopplæringssjefen til regionrådets møte
på Gjøvik 22.april for å redegjøre for hvordan fylkesopplæringssjefen ser for seg framtidens
videregående skole i Oppland med utgangspunkt i økonomiske rammer, skolestruktur,
dimensjoneringsvedtak og mulige konsekvenser av ny finansieringsmodell.
Ser fram til en snarlig og positiv tilbakemelding.
På vegne av ordfører-rådmannskollegiet i Gjøvikregionen

Tore J Killi
Regionsjef
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4/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET 05.02.16

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra møtet i regionrådet 05.02.16 godkjennes.
Fakta:
Vedlegg: Protokoll fra møtet i regionrådet 05.02.16

Gjøvik, 19.04.16

Tore Jan Killi
Leder

Anne Kristin Vestrum

Vedtak

PROTOKOLL
Utvalg:
Møtedato:

Regionrådet for Gjøvikregionen
05.02.2016
Åpent møte

Til stede: Ola T Dokken, Liv S Alfstad, Tove Haug, Mona T. Tholin, Terje Odden, Erik
Bjørnsveen, Hege Eriksen, Leif Waarum, Elin S. Solberg, Sigurd Dyste, Guri Bråthen, Tove B.
Karlsen, Bjørn Iddberg, Lise Hammerud, Finn O. Rolijordet, Even A. Hagen, Thorleif Bang,
Bjørn Mæhlum, Erik Lagethon, Arne Skogsbakken, Jarle Snekkestad, Aslaug Dæhlen, Magnus
Mathisen, Bjørn Bollum, Bjørn Evensen, Jogrim Ristebråten, Kai Glæserud.
Referent: Tore Jan Killi
SAKSLISTE
Utvalg-saknr

Arkivsaknr
Tittel

1/16

16/306
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET 11.12.15

2/16

16/327
FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2016 OG TILSAGN AV
PARTNERSKAPSMIDLER

3/16

16/328
FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN FOR GJØVIKREGIONN 2016-19

Sak

1/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET 11.12.15

Vedtak:
Protokoll fra møtet i Regionrådet 11.12.15 godkjennes.
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN:
Enstemmig godkjent.
Sak

2/16
FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2016 OG TILSAGN AV PARTNERSKAPSMIDLER

Vedtak:
1. Regionrådet slutter seg til framlagte forslag til Handlingsplan 2016 og tilsagn av
partnerskapsmidler.
2. I forbindelse med revidering av handlingsplanen forberedes en felles sak om
miljø/klimatiltak for regionen.
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN:
Regionsjefen opplyste om at det reserveres kr 300’ til et eventuelt hovedprosjekt innen
bioøkonomi etter at forprosjektet et avsluttet.
Sak

3/16
FORSLAG TIL STRATEGISK PLAN FOR GJØVIKREGIONN 2016-19

Vedtak:
1. Regionrådet tar framlegget til strategisk plan for Gjøvikregionen 2016-19 til
orientering og oversender planen til høring til kommunene og Oppland Fylkeskommune.
2. Regionrådet ber om at næringslivet tas med på råd og at de får gitt sine innspill, bl a
gjennom arbeidet som nå settes i gang gjennom felles utarbeidelse av regional,
strategisk næringsplan.
3. Regionrådet tar sikte på endelig behandling av planen i vårhalvåret.
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN:
Under satsingsområde 1, steds- og regionsenterutvikling ble det bedt om å tydeliggjøre
tettstedenes betydning.

Orienteringssaker:
1.
2.
3.

Orientering fra Innovasjons Norge ved Christian Hedløv Engh, Innovasjon Norge
Orientering om bioøkonomistrategi for Innlandet ved Erik Lagethon, OFK
Fylkesordfører Even A Hagen inviterer til dialog om aktuelle tema

Gjøvik, 05.02.2016
Tore Jan Killi
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GODKJENNING AV REGNSKAP FOR DRIFTS- OG PARTNERSKAPSMIDLER

Rådmannens forslag til vedtak:
Regionrådet godkjenner regnskap for disponering av driftsmidler og
partnerskapsmidler for 2015
Fakta:
Vedlegg: Godkjenning av disponering av driftsmidler og partnerskapsmidler 2015

Egenvurdering:
Som det framgår av regnskapet er det ca kr 5 mill av partnerskapsmidler som ikke er
utbetalt. Kr 4,29 mill av disse midlene er disponert og bundet opp i pågående prosjekt.
Jfr sak 2/16 i regionrådet.

Gjøvik, 19.04.16

Tore Jan Killi

Regnskap for driftsmidler Gjøvikregionen 2015
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

Inntekter 2015

Lønn og sosiale utgifter m/sykep ref

1 033 367,29

Andre driftsutgifter

309 676,14

Avsetning til fond 25199720

100 956,57

Overført fra fylkeskommunen

-440 000,00

Overført fra kommunene

-899 000,00

Fra Gjøvik næringsråd

-105 000,00

Til disposisjon pr 31.12.2015

Regnskap for partnerskapsmidler Gjøvikregionen 2015
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

VITENSENTERET INNLANDET AS

200 000,00

GJØVIKREG. TURISTKONTOR & HR R- utv arr kompetanse

150 000,00

GJØVIKREGIONEN INTERNATIONAL S

200 000,00

DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARK

22 500,00

KAPP NÆRINGSHAGE AS

50 000,00

LANDSBYEN NÆRINGSHAGE - "Liv i alle husa"

112 500,00

LANDSBYEN NÆRINGSHAGE - "Merverdi hytter"

187 500,00

Til utvikling av musikkregionen, prosjekt 88682

700 000,00

Til utvikling av byregion, prosjekt 88699

500 000,00

Til utvikling NTP/Stor Oslo Nord prosjekt 88678

300 000,00

Til utvikling Campus Science Network prosjekt 88658

500 000,00

Til utvikling av helhetlig studentby, prosjekt 88659

150 000,00

Avsetning fond 25199736 "Liv i alle husa"

37 500,00

Avsetning fond 25199738 "Merverdi fritidshus i Land"

62 500,00

Avsetning fond 25199722 "Utvikling av arr kompetanse"
Avsetning fond PS milder 2014
Inntekter 2015

50 000,00
550 000,00

Overført fra fylkeskommunen

-2 500 000,00

Overført fra kommuner
Bruk av fond, 25199722 "Mjøsa kultur og naturpark"

-1 000 000,00

Bruk av fond, 25199722 "Realfagsatsing Vitensenteret"
Bruk av fond, 25199722 "Regionalpark Dokkadelta"
Til disposisjon pr 31.12.2015

-50 000,00
-200 000,00
-22 500,00

Regnskap for profilering Gjøvikregionen 2015
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

Andre driftsutgifter
Markedsføring/reklame
#REF!

Inntekter 2015

Bruk av fond, 25199723

9 290,00

-9 290,00

Til disposisjon pr 31.12.2015

Regnskap for prosjekter Gjøvikregionen 2015 (Ansvar 7
88101 INN senter
Til disposisjon pr 1.1.2015
Driftsutgifter

0,00

Avsetning til fond, 25199732

100 000,00

Overført fra fylkeskommunen

-100 000,00

Overført fra kommuner
Til disposisjon pr 31.12.2015

88109 Kommunepilot
Til disposisjon pr 1.1.2015
Driftsutgifter

45 517,60

Kjøp av konsulenttjenester Gjøvik næringsråd

141 017,00

Avsetning til fond, 25199732

963 465,40

Overført fra fylkeskommunen
Overført fra kommuner
Overført fra staten - skjønnsmidler

-50 000,00
-1 100 000,00

Til disposisjon pr 31.12.2015

88658 Campus Gjøvik Science Network
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

Driftsutgifter

41 777,60

Inntekter 2015

Kjøp av konsulenttjenester Gjøvik næringsråd

144 560,00

Overføring til Gjøvik næringsråd

525 000,00

Overført fra partnerskapsmilder
Bruk av fond, 25199733

-500 000,00

Bruk av fond, 25199720

-201 974,93
-9 362,67

Til disposisjon pr 31.12.2015

88659 Attraktivt for studenter
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

Inntekter 2015

Driftsutgifter

22 834,60

Kjøp av konsulenttjenester Gjøvik næringsråd

238 578,00

Kjøp av konsulenttjenester Burson-Marsteller AS

152 207,40

Kjøp av konsulenttjenester Scootr

114 122,00

Overført fra partnerskapsmilder
Bruk av fond, 25199731

-150 000,00
-377 742,00

Til disposisjon pr 31.12.2015

88675 Karrieresenter avsluttet 2010
Til disposisjon pr 1.1.2015
Driftsutgifter
Til disposisjon pr 31.12.2015

0,00

88676 Klimaplan avsluttet 2011
Til disposisjon pr 1.1.2015
Driftsutgifter
Til disposisjon pr 31.12.2015

0,00

88677 Ung i Oppland /Ung i aktivitet
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

Driftsutgifter

Inntekter 2015

Overført fra fylkeskommunen

371 178,99
-250 000,00

Overført fra kommuner

-75 000,00

Utbytte
Bruk av fond, 25199726

-2 706,00

Til disposisjon pr 31.12.2015

-43 472,99

88678 Vei/Bane, Påvirkning Stor-Oslo Nord
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

Driftsutgifter
Kjøp av konsulenttjenester Gran kommune
Avsetning til fond, 25199727

Inntekter 2015

Overført fra partnerskapsmilder

27 023,15
193 050,00
79 926,85
-300 000,00

Til disposisjon pr 31.12.2015

88682 Musikkregionen Gjøvik
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

Lønn

143 651,06

Kjøp av konsulenttjenester Gjøvik næringsråd

395 891,40

Kjøp av konsulenttjenester Oppland fylkeskommune

345 152,00

Driftsutgifter

829 873,58

Overføring til Vestre Toten kommune

Inntekter 2015

50 000,00

Overført fra fylkeskommunen, partnerskapsmilder

-700 000,00

Overført fra fylkeskommunen

-350 000,00

Overført fra kommuner

-349 000,00

Overføring fra private
Bruk av fond, 25199728

-1 400,00
-364 168,04

Til disposisjon pr 31.12.2015

88683 LUK - Lokal utvikling i kommunene
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

Til GJØ-VARD

Inntekter 2015

Bruk av fond, 25199729

40 000,00

-40 000,00

Til disposisjon pr 31.12.2015

88688 Arbeidslivets behov for kompetanse, endret til Næringsvennlig region
Til disposisjon pr 1.1.2015
Bruk av fond, 25199733 obj 88658
Til disposisjon pr 31.12.2015

-201 974,93

88689 Lokale matvarer
Til disposisjon pr 1.1.2015
Til disposisjon pr 31.12.2015

88692 Global-future endret til Global kompetansematch Gjøvikregionen
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

Driftsutgifter
Kjøp av konsulenttjenester Gjøvik næringsråd
Avsetning til fond, 25199735

Inntekter 2015

Overført fra fylkeskommunen

31 898,40
542 593,05
15 508,55
-590 000,00

Til disposisjon pr 31.12.2015

88699 Utvikling av byregion
Til disposisjon pr 1.1.2015
Utgifter 2015

Driftsutgifter

246 543,95

Kjøp av konsulenttjenester Gjøvik næringsråd

639 496,78

Overført til Nordre Land kommune
Avsetning til fond, 25199737

Inntekter 2015

5 854,00
249 105,27

Overført fra fylkeskommunen, partnerskapsmilder

-500 000,00

Overført fra staten - KMD

-641 000,00

Til disposisjon pr 31.12.2015

Avsetn 72030
Bruk 72030

1 392 497,52
-1 613 918,08

190 842,81

1 444 000,00

-1 444 000,00

291 799,38

921 310,50

3 072 500,00

3 772 500,00

-3 772 500,00
1 348 810,50

69 917,05

9 290,00
-9 290,00
60 627,05

72030)
0,00
100 000,00

-100 000,00

0,00
186 534,60

-1 150 000,00
-963 465,40

0,00

711 337,60

-711 337,60
0,00

618 465,09

527 742,00

-527 742,00
240 723,09

0,00
0,00

0,00
0,00

169 353,38
371 178,99

-371 178,99
125 880,39

621 903,21

300 000,00
-300 000,00
701 830,06

621 856,20

1 764 568,04

-1 764 568,04
257 688,16

40 940,03
40 000,00
-40 000,00
940,03

201 974,93

0,00

133 000,00
133 000,00

185 674,55

590 000,00

201 183,10

135 761,63

1 141 000,00

-1 141 000,00
384 866,90
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GODKJENNING AV ÅRSRAPPORT 2015

Rådmannens forslag til vedtak:
Regionrådet godkjenner Årsrapporten for 2015
Fakta:
Vedlegg: Årsrapport

Egenvurdering:
Se vedlagt Årsrapport

Gjøvik, 19.04.16

Tore Jan Killi

Vedtak

ÅRSRAPPORT 2015

Gjøvikregionen har i 2015 fortsatt arbeide med å oppfylle målsettingene i Strategisk plan for
Gjøvikregionen 2012-15 – en prioritering som innebærer målrettet satsing innen områdene:

A Bolyst – tettsteds- og regionsenterutvikling
B Samferdsel – kommunikasjoner og infrastruktur
C Kompetanse - kunnskapsutvikling og innovasjon
D Arbeidsplasser – næringsutvikling og verdiskaping
E Kultur- besøk og opplevelser

Regionrådet har vært tydelige på at man har ønsket å spisse satsingene i færre og større prosjekt
som gir større synliggjøring og konkrete resultat. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom mer strukturert
og målrettet bruk av midler styrt av den årlige vedtatte handlingsplanen for 2015. Rapporteringen
som følger relateres derfor på et overordnet nivå knyttet til de vedtatte satsingsområder. Vel og
merke er at effektmålene skal gi uttelling innenfor fele av satsingsområdene i strategisk plan.
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Byregionutvikling – ByR fase II – relatert til A-C-D
Gjøvikregionen kvalifiserte seg gjennom Byregionprogrammet (ByR I) til deltakelse i fase 2 av det
nasjonale programmet. I et spleiselag mellom kommunene, fylkeskommunen og KMD er det gjort
bindende vedtak om deltakelse i et 3-årig utviklingsprogram med klart definerte innsatsområder,
organisering og arbeidsmetodikk innenfor en økonomisk ramme på kr 9 millioner.

Fase 2 av ByR-prosjektet i Gjøvikregionen skal i bidra til å øke antall arbeidsplasser innenfor
framtidens industri og matproduksjon, samt teknologitjenester med basis i IKT-miljøet som er
under oppbygging regionalt. Industrien på Raufoss, universitetet på Gjøvik og matproduksjonen
på Toten skal gjøre Gjøvikregionen til stedet hvor vi skaper det Norge skal leve av etter oljen.
Ved å koble disse miljøene og etablere strategier på tvers av miljøene, gjennom aktiviteter rettet
mot å tiltrekke næringer til regionen, kommersialisere forskningsresultater fra regionale FoUmiljøer, vil vi kunne styrke og utvikle arbeidsplasser basert på kunnskap i eksisterende
næringsliv. Samarbeidet skal også ha fokus på finne fram til effektive og energivennlige
produksjonsmåter der ibruktagen ny teknologi skal medvirke til å bidra til et grønt skifte.
Byregionprosjektet skal ikke skape arbeidsplasser. Det er det enkeltindivider og bedrifter som skal.
Byregionprosjektet skal imidlertid bidra til næringsvekst, gjennom:
-

Forbedret samhandling på tvers av kommuner, aktører i virkemiddelapparatet og
næringslivet
Utvikling av en tydelig, langsiktig og forutsigbar regional næringsstrategi
Konkrete tilretteleggingstiltak som f.eks. service og tjenester ovenfor næringslivet,
kommersialisering av FoU, felles strategi for attraksjon av næringsliv og omstilling i
eksisterende næringsliv.

Kommunene i regionen er prosjekteier, mens Gjøvikregionen Utvikling (regionkontoret) har
prosjektansvaret . Regionsjefen er leder av en bredt sammensatt styringsgruppe. Videre er det
oppnevnt arbeidsgrupper for hvert enkelt innsatsområde. Prosjektet er organisert i henhold til
figuren nedenfor. Vertikalt i modellen er innsatsområdene definert som bransjemessig
utviklingsfokus hvor kjernekompetanse tilhørende hvert av de tre områdene skal bidra med sin fagog utviklingskunnskap. Prosesser og aktiviteter skal foregå langs de horisontale pilene for å sikre
tverrfaglighet og oppnåelse av potensielle synergier mellom innsatsområder. Det betyr at
hovedaktivitetene er beskrevet uavhengig av bransje og innsatsområde, men det vil forekomme at
delaktiviteter rettes mer mot enkeltstående innsatsområder eller samarbeid mellom to områder.
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Gjøvikregionens ønske knyttet til næringsarbeidet fremover er blant annet å bli en mer
næringsvennlig region. Regionen ønsker å ”tro mindre og vite mer” om hva som forventes og
kreves for å imøtekomme næringslivets behov på en god og offensiv måte, samtidig som vi
ivaretar regionens langsiktige verdier. I tillegg til dette vil man nå ha større fokus på om det
finnes en reell vekstkultur i eksisterende bedrifter som stimulerer til arbeidsplassvekst.
Forutsetningen er at det utvikles en høy grad av gjensidig tillit mellom partene. Tillit henger
sammen med hvor villige aktørene er til å ta risiko og dele informasjon med hverandre (Holmen
2011b).
Gjennom Byregionprogrammet er det startet opp med en prosess som skal føre til at det blir
utarbeidet en regional, langsiktig næringsstrategi. I den sammenheng skal en samtidig avklare
rollefordelingen mellom regionalt og lokalt næringsarbeid og forsterke rammebetingelsene for et
felles regionalt næringsutviklings- og mottaksapparat i regionen. Dette har vært gjenstand for politisk
behandling i kommunene høsten 2015 og fylkeskommunen er tiltenkt en viktig rolle i det videre
arbeid med realisering av strategien. Per dato har man fulgt tids- og milepelsplanen til punkt og
prikke til tross for prosjektets kompleksitet og mange involverte partnere:
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Aktiviteter

2015
K3 K4

2016
K1

2017

K2 K3 K4

K1

K2

K3

2018
K4

K1

1.1. Felles næringsutviklingsstrategi
a

Attraktivitetsanalyse

b

Foresight-prosess gjennomført

c

Forankring næringsutviklingsplan

d

Felles næringsutviklingsplan vedtatt

e

Næringsutviklingsplan implementert i kommunene

M1

1.2. Vekstkultur
a

Attraktivitetsanalyse gjennomført

b

Web-undersøkelse gjennomført

c

Fokusgrupper gjennomført

d

Rapport levert, strategisk verksted gjennomført

2.1. Kommersialisering av FoU-resultater
a

Målsetting og prinsipper

b

Kriterier og handlingsplaner for realisering av case

c

Identifiere case og utforme realiseringsplaner

b

Løfte casene gjennom ekstern finansiering

M2

3.1. Attrahere nye næringslivsaktører
a

Felles strategi for attraksjon

b

Kjennskaps-/omdømmeanalyse

c

Kommunikasjonsplattform

d

Næringsrettet handlingsplan

M3

M4

4.1. Bedriftsrettet næringsutviklingsprogram
a

Beskrive felles modell og plattform

b

Langsiktig finansiering

c

Etablering av program

6.1. a
b

5

Aktørbilde kartlagt
Satsingsområder identifisert og valgt

Prosjektledelse
a

Etablere planer, følge opp og rapportere

b
c

Prosessdriver på tvers av innsatsområder
Delta på fellesaktivitetene innen ByReg
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M5

K2

K3

K4

Global Kompetanse Match – en mer internasjonalt
orientert region – tilrettelegging for internasjonal arbeids-

ACDe

/kompetansekraft

Ut fra regionens finansiering, deltakelse og ledelse av nettverket Global Future har man
bidratt i arbeidet med å legge til rette for etablering av Gjøvikregionen International School
Gjøvikregionen International School (GIS) is a private
elementary school from 1st to 5th grade in which students are
taught by Norwegian and English langua.. GIS aspires to be an
International Baccalaureate school and offer the IB Primary Years
Programme (PYP) as well as the IB Middle Years Programme (MYP).
In order to offer the programmes, schools need to be authorized by
the IB and we will apply to become a candidate school in the spring
of 2016.
Den internasjonale grunnskolen skal etter hvert utvides til å ta imot 200 elever fra 1- til 10. klasse og
vil muliggjøre deltakelse i et internasjonalt standardisert utdanningsprogram. Dette bør gjøre det
mer attraktivt å bosettes seg i- og jobbe i innlandet for etterspurt høyt kompetent arbeidskraft. I og
med at det er EB- linje på Gjøvik vgs vil det være mulig internasjonalt «rettet» 13-årig utdanningsløp.

INN –
INTERNATIONAL NETWORK OF
NORWAY
EN VERTSKAPS- OG
VELKOMSTTJENESTE FOR GJØVIKOG INNLANDSREGIONEN

Etableringen av et INN senter vil gi virksomhetene i regionen og Innlandet en effektiv og
profesjonell tjeneste for å best mulig ivareta internasjonal arbeidskraft som er rekruttert hit fra
utlandet. International Network of Norway har som overordnet mål å sikre at de ulike
regionene som er medlem i nettverket fremstår som attraktive for kompetanseinnvandring.
INN finnes i dag i byene Oslo, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Ålesund, Bergen og
5

Trondheim. Nå etableres det altså i Gjøvik. Det første INN kontoret ble etablert i Oslo for 10
år siden.
Det er flere virksomheter i Gjøvikregionen og Innlandsregionen som ansetter og har fremtidig
behov for å ansette kompetanse de ikke så enkelt finner regionalt- eller nasjonalt. Helse- og
undervisningssektoren har behov for kompetanse som i svært mange tilfeller må rekrutteres
fra utlandet. Innen helsesektoren gjelder dette særlig for legespesialister og
spesialsykepleiere. Et krav hos høgskolene/universitet til mer internasjonalisering og
forskermobilitet vil bidra til økt rekrutteringen fra utlandet. I andre sektorer er det behov for
spesialkompetanse innen ingeniørfag. Det er mange virksomheter i Innlandet som har hatt
utfordringer med å få tak i riktig kompetanse og har derfor hentet denne i utlandet. Nasjonalt
er det lettere tilgang på denne arbeidskraften nå enn for kun et år siden grunnet nedgang i
oljeindustrien.
Virksomheter i Hamar-, Lillehammer- og Gjøvikregionen er besøkt for å kartlegge behov for
etablering av tjenesten, og hvordan INN vil være et attraktivt tilbud mht. fremtidig rekruttering
av arbeidskraft til regionen. Etableringen er godt mottatt hos de besøkte virksomhetene selv
om ikke alle ser behov for tjenesten nå. Tilbakemeldingen fra virksomhetene er at dette vil ha
mye å si både for den som rekrutteres og virksomheten i spart tid, samt at de får en
profesjonell håndtering av de som flytter hit. Det vil også bidra til å redusere faren for å miste
rekruttert kompetanse fordi ivaretagelse av medarbeideren og familien blir satt i system og
de som kommer kan lettere integreres og ikke oppleve å være isolert, dette gjelder særlig for
de som kommer med familie. Grunnlag for etablering ligger i virksomhetenes uttrykte
ønske og behov for et INN-senter.
Målet er å gjøre den nyansatte operativ så raskt som mulig, samt å gjøre overgangen til et liv
i Norge så enkelt som mulig.
Bedriftene tegner medlemskap enten individuelt eller for bedriften. I tillegg til medlemskap
tilbys relocationtjenester som ivaretar det praktiske sidene ved flytting. Arbeidstillatelser,
bankkonto, melding om flytting, skattekort er noen av de tjenestene som ligger under
relocationtjenesten. Tjenestene finansieres ved betalt medlemsskap og betaling for
relocationtjenester. Målet er at INN-senteret skal være selvfinansierende etter 3- årig
prosjektperiode.
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Utvikling av studiebyen Gjøvik -> nå Universitetsbyen Gjøvik
som i regi av Gjøvikregionen har pågått siste 3 år « gjør oss godt forberedt»

ACDe

Handlingsprogram «Studiebyen Gjøvik»:

Studiebyprosjektet har etablert en bredt sammensatt styringsgruppe som er er blitt ledet i
regi av Gjøvikregionen gjennom 4 år. Man har nå endt opp i en 10 punkts handlingsplan –
her litt om overordnet strategi og overskrifter i handlingsplanen:
Overordnede strategier
Styringsgruppen mener at forsknings- og utdanningsinstitusjonene og studentene må dyrkes som ett
av byens og Gjøvikregionens fremste fortrinn, og at dette må innarbeides i lokale og regionale
aktørers utviklingsstrategier og styringsdokumenter. Videre oppfordres det til at partene må styrke
samhandlingen og koordinere bedre studentrelaterte aktiviteter og prosjekter.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Etablere strategisk og forpliktende samarbeidsorgan på toppledernivå.
Forankre studiebyprosjektet politisk og administrativt i Gjøvik kommune gjennom arbeidet
med studentmelding og utviklingsplan.
Være pådriver for utviklingen av et funksjonelt og hyggelig campusområde
Være pådriver for at det legges til rette for bygging av flere boliger for studenter og unge
mennesker.
Posisjonering av universitetsbyen
Koble studenter og arbeidsliv – etablere og ta i bruk Nettverksportal / Campus Gjøvik BOOST
Etablering av samarbeidsforum for kultur og idrett.
Bedret offentlig informasjon til studenter.

Som et resultat av handlingsprogrammet har Gjøvik kommune nå utarbeidet og vedtatt en
egen «Studentmelding».
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Etablering og utvikling av Gjøvik Campus Science Network
(CGSN)
ABD

CAMPUS GJØVIK SCIENCE UTVIKLING

CAMPUS GJØVIK SCIENCE NETWORK er et helt nyskapende samarbeidsprosjekt i norsk
sammenheng. Det har sin basis i Høgskolen i Gjøvik/NTNU, Fagskolen Innlandet, NCE Raufoss, EAB
Engineering, Eidsiva og EG Retail AS, eiendomsselskapene Mustad Næringspark AS og Industribygg
AS, samt Gjøvikregionen som har prosjektlederansvaret. Prosjektet er inne i sitt andre år.
Nettverket som nå er skapt vil stimulere til enda sterkere samspill mellom akademia, næringsliv og
andre samfunnsaktører, for å fremme vekst i regionen. Det er spesielt viktig for Innlandet, med
mange små og mellomstore bedrifter, å få knyttet kunnskapsmiljøene tettere til næringslivet, både
for å styrke kompetansen i eksisterende virksomheter, men også som grunnlag for innovasjon og
nyskaping.
Vekstmulighetene for CAMPUS GJØVIK SCIENCE NETWORK ligger i å bygge nettverk mot relevante
kunnskapsbedrifter landet over, som dermed kan gi forskningsmiljøet i Gjøvikregionen nye
impulser og vekstmuligheter, og/eller bli fristet til etablere seg i nærheten av universitetet. Fysisk
nærhet til et forskningsmiljø er viktig for typiske kunnskapsbedrifter som vil fornye seg og vokse.
Vi mener nettverket mellom akademisk virksomhet og typiske kompetansebedrifter, som nå er
etablert i Gjøvik, vil bli en viktig drivkraft for et styrket forskningsmiljø i Gjøvikregionen, og
næringsutvikling i Innlandet.

I regi av nettverket har man siste år bidratt til utvikling av og etablert studentportalen b00st,
og bedriftsetableringer som IKT-Innlandet AS og Playtecker AS. Mer er under utvikling.

Bedrift: veiledning
for registrering av
Boost-profil
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Student: veiledning
for registing av
Boost-profil

Samarbeid om bedre infrastruktur og samferdsel -

BDE

Statsbudsjettet for 2016 innebar garantier for kjøp av nye tog.
Nye togsett er satt i bestilling settes i trafikk høst 2017.
KVU arbeid igangsatt:
• Vegstrekningen Jaren – Mjøsbrua på Rv 4.
Gjøvikbanen på strekningen Oslo – Gjøvik – Mjøsbrua.
Jernbaneverket tar utgangspunkt i mulighetsstudien som
er utarbeidet.
Målet er at KVU-arbeidet skal være ferdig 1. mai 2016
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Musikkregionen Gjøvik

AE

……mere og bedre musikk til flere
fra Gjøvikregionen… ut i verden

Sist uke spilte Ellen
Andrea Wang konsert
med Sting. Fredag
kommer hun til
Jazzsalongen på
Raufoss
Anna of the North — Free listening, videos, …
www.last.fm/music/Anna+of+the+North Anna of the North -

•

•
•
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Anna Lotterud

Kygo | Anna of the North - Sonny
Alven - Berlin Kygo - Firestone (Live Acoustic
So, 10.04.2016 ab 19:00 Uhr
Columbia Halle
Columbiadamm 13-21
10965 Berlin

Version) ft. Anna Of The North
@ Milan 05/04/2016

Målsettinger
og resultat
2015

Mål

Resultat

Vi skal gi støtte til
lokale musikkproduksjoner

4 prosjekter

Gjennomføre
låtskrivercamp for
ungdom.

En camp

Gjennomføre kurs for
musikkbransjen, bl.a. i
samarbeid med MØST

6 kurs

Arrangere nettverkstreff
for musikere i regionen

8 treff

Musikkregionen skal være
representert på By:Larm
Utleieavtale med to
kulturhus med fri bruk av
scene for arrangører og
musikere.
Fortsette måling av
akustikk i framførings/øvingslokaler
Sammen med Ungdoms-OL,
Norske Konsertarrangører,
UKM og Ung i Gjøvik
gjennomføre prosjektet
Unge Arrangører – Below
Zero med skolering og
utvikling av et ungt
arrangørmiljø i regionen.

10 representanter

Med forbehold om den
siste tildelingen, ligger
det an til 6 tildelinger
Camp på Kapp gjennomført.
En «ekstra» camp på Dokka
var planlagt, men ble
ikke gjennomført.
Det er gjennomført 13
kurs. Nye lokaler har
gjort det enklere å kunne
arrangere kurs i egne
lokaler
9 treff er gjennomført
inklusive nyttårsbord for
musikere og bransje
Gjennomført, med
forberedende seminar

Måleområde
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4 utleiedager pr. uke
50 utleier i 2015
5 målinger

Vi har gjennomført 6
målinger i 2015

Opprette, skolere og
følge opp
ungdomsarrangørgruppe.

Dette prosjektet følger
planen. Arrangørgruppa
får god skolering og er
aktive i en rekke
arrangementer.

Måleområde

Musikkregionen skal bidra
til synliggjøring av
musikk i regionen,
gjennom en aktiv bruk av
sosiale medier og
synliggjøring i media.
Presentere musikklivet i
regionen på Radio Toten.

Mål

Resultat

15 radioprogrammer

15 radiosendinger er
gjennomført. Satsingen
ble avviklet etter 1.
halvår.
Kontoret er etablert og
har skapt lettere
tilgjengelighet

10% økning av antallet
likes på FB-side
10 presseoppslag

Musikkregionen skal være
lettere tilgjengelig for
musikkbransjen i
regionen.
Vi skal gi hjelp til
bl.a. prosjektutvikling
og søknadsskriving

Etablere tilgjengelige
kontorer i sentrum

I samarbeid med
Mjøsmuséet gjennomføre
innsamling av gjenstander
til en fast utstilling om
pop- og rockemusikken i
regionen.
Sammen med kulturskolene
gjennomføre et
talentutviklingsprosjekt
for rytmisk musikk.
Bidra til at Innlandet
Filharmoniske Orkester
fortsetter sin
turnevirksomhet og
arbeide for at orkesteret
viderefører samarbeidet
med arrangørmiljøer også
i Hedmark.
Bidra til fornyelse av
Mjøsfestivalen for
skolekorps.

To innsamlingskvelder
To midlertidige
utstillinger

Informere om
Musikkregionen til resten
av fylket

Avtales nærmere med OFK
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20 ulike prosjekter i
løpet av 2015

Deltakelse fra minst tre
kommuner

Målet er oppnådd. Men er
kanskje i seg selv ikke
noen god indikator. De 21
Presseoppslagene er kun
positive.I tillegg blir

Dette målet er oppfylt.
Vi får henvendelser fra
musikere fra hele
regionen.
Innsmlingekvelder er
gjennomført i forbindelse
med de to midlertidige
utstillingene. I tillegg
gjennomføres det en POPquiz i desember.
Prosjektet som er et
fordypningstilbud er i
gang med 10 deltakere.

Minimum 4
turnéproduksjoner i 2015.

Mål er oppnådd. Vi har
bidratt i dialogen med
sponsorer og vært en
samtalepartner med
orkesteret. Men ikke hatt
ansvar for
gjennomføringen.

Ny presentasjonsprofil og
nettside skal lages

Vi har bidratt med et
støttebeløp og
Mjøsfestivalen har fått
ny profil og nettside.
Ikke gjennomført, bør tas
opp igjen i 2016.

Conected Living – nasjonal pilot for framtidens

ABCDE

I samband med oppstart av kommunereformarbeidet i Oppland tok fylkesmannen initiativet
til etablering av ei nasjonal pilot. Bakgrunn for piloten var å nytte kompetanse og erfaring fra
næringsliv og forskingsmiljø i reformarbeidet. Piloten ble organisert i fire delprosjekt der
Gjøvikregionen var det eine. I delprosjektet i Gjøvikregionen vart målsettingene for
Connected Living tatt inn. Connected Living er en velferdspilot som handler om kommunale
velferdstjenester og hvordan offentlig og privat næringslingsliv kan samarbeide med
universitet og fou-institusjoner for å planlegge framtidige bærekraftige bomiljø og
lokalsamfunn. Bruk av ny teknologi vil spille en sentral rolle i konseptutviklingen.
For å møte den kommende eldrebølgen peker Connected Living på at det må utvikles
løsninger som reduserer presset på de offentlige tjenestene.
I forprosjektet er det formulert tre delmål:
a) Foreslå samarbeidsmodell mellom kommune(-er), næringsliv og forskingsmiljø for å
sikre kompetanse i samfunnsplanlegginga i regionen.
b) Identifisere/ finne 1 – 3 «skarpe case» eller eksempel på helse- og trivselsskapende
løsninger der folk kan greie seg sjølve lengst mulig med egen hjelp.
c) Initiere og utvikle ei næringsklynge i regionen.
Pt er forprosjektet i avslutningsfasen og det planlegges oppstart av et hovedprosjekt høsten
2016.
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EVALUERING AV MUSIKKREGIONEN OG EVENTUELT VIDERE DRIFT

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Regionrådet mener evalueringen av Musikkregionen gir et godt bilde på hva
Musikkregionen har drevet med og fått til
2.Ut fra evalueringen mener regionrådet at Musikkregionen har bidratt til utvikling av
«mer og bedre musikk til flere» og at den har gitt et viktig bidrag til følge opp Oppland
fylkeskommune sin kulturstrategi.
3.Prosjektperioden er over og regionrådet mener en mulig videreføring i varig drift slik som det foreslås i evalueringen - må drøftes med prosjekteierne.
Fakta: Musikkregionen Gjøvik ble etablert som et prosjekt i 2012 etter initiativ fra
musikkbransjen i regionen. Prosjektet er styrt etter PLP-metodikken og har hatt en
representasjon som har ivaretatt musikere og musikkbransje. Kommunene i regionen og
Oppland fylkeskommune har bidratt med kr 1,4 mill pr år slik at dette har vært en satsing
som har fått vesentlige tilskudd fra prosjekteierne. Musikkregionen har hatt tre
innsatsområder: Musikk som kunst - musikk som næring og musikk og samfunn.
Musikkregionen har tatt rollen som fasilitator og lagt til rette for aktivitet og
kursvirksomhet. Musikkregionen har i dag en prosjektlederressurs på 160% og leier i dag
lokaler i Storgata på Gjøvik. Dette har ført til lett tilgang til prosjektlederne og deres
ressurser. Vi viser ellers til grundig beskrivelse av aktivitet og måloppnåelse i
evalueringen.

Vedlegg: Evaluering av Musikkregionen – forslag til videreføring

Egenvurdering:
I oppstarten av prosjektet ble det pekt på utfordringen ved å gå fra
prosjektfinansiering til varig drift etter prosjektperiodens slutt. Dette ble sett på som
et av problemområdene som skulle finne sin løsning i prosjektet. Etterspørselen etter
tjenestene er skapt og dokumentert, men man har ikke funnet at musikerne eller
musikkbransjen har resurser til– eller er villige til å finansiere tjenestene som
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musikkregionen tilbyr. Gjennom prosjektperioden er det pekt på at Hamar har teater,
Lillehammer har film og kunstgallerier og da burde man fra offentlig hold bidra til at
Gjøvik ble musikkbyen i innlandet. I en slik setting måtte da musikkregionen utvide
sitt nedslagsområde til å gjelde musikklivet i hele Oppland. Et annet moment som har
styrket et slikt resonnement ,er den nylige vedtatte kulturstrategien for Oppland hvor
musikk er et av 5 satsingsområder.
Evalueringen viser de offentlige aktørene – prosjekteierne- i stor grad har uttrykt at
musikksatsingen har vært riktig og viktig. Spørsmålet er om de synes en videre satsing
er så viktig at de vil sette av årlige midler årlig til drift av et Musikkens senter på
Gjøvik. Vi tilrår derfor at man i første omgang – ut fra erfaringene fra Musikkregionen
Gjøvik -går i dialog med OFK for å drøfte mulighetene for opprettelse- og finansiering
av et Musikkens senter for Oppland i Gjøvik.

Gjøvik, 14.april 2016

Tore Jan Killi
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Sammendrag av evalueringen
Denne egenevalueringen skal bidra til at kommunene i Gjøvikregionen, Regionrådet og Oppland
fylkeskommune har et godt grunnlag for å vurdere prosjektet «Musikkregion Gjøvik», og om det skal
videreføres.
Evalueringsprosessen har inkludert evalueringsmøter med alle kommunene i Gjøvikregionen og
fylkeskommunen, en kvalitativ spørreundersøkelse av musikere og andre tilbakemeldinger fra
musikere som har brukt musikkregionens tilbud. Styringsgruppa for Musikkregionprosjektet er
avsender av egenevalueringen, arbeidet er utført av en arbeidsgruppe, ledet av Benedikte Narum
Jenssen.
Musikkregionen ble startet opp etter et omfattende forprosjekt som omfattet musikkbransjen, åpne
møter i Nordre Land, Søndre Land, Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommuner, Gjøvikregionen
og Oppland fylkeskommuner. Prosjektet er styrt etter PLP-metoden og har hatt en representasjon
som har ivaretatt musikere og musikkbransje siden forprosjekt, opp til i dag.
Tilbakemeldinger fra musikere og andre brukere av våre tjenester har vært svært positive. Også
prosjekteierne - kommunene i regionen og Oppland fylkeskommune, ved politisk ledelse - har gitt
gode tilbakemeldinger til prosjektet og ønsker at arbeidet fortsetter i en eller annen form.
Musikkregionen har hatt tre innsatsområder: Musikk som kunst - Musikk som næring – Musikk og
samfunn. Mye innsats har også vært lagt ned på synliggjøring av musikklivets kvalitet og kvantitet i
regionen. Egenevalueringen har brukt Ønskekvistmodellens 1 begreper villen (vilje, engasjement),
kunnen (kompetanse, dyktighet) og skullen (relevans for andre) til å drøfte kvaliteten med det
arbeidet som er gjort. Jevnt over mener vi at vi har en god balanse i vektlegging av disse begrepene i
prosjektet, men at vi kunne vært flinkere i den interne informasjonen. Musikkregionen er en
fasilitator, vi skal legge til rette for at aktivitet. Prosjektet er opptatt av å kommunisere med
musikklivet om prosjektets innhold og styringsgruppa har hele tiden vært opptatt av å sette inn
ressurser der det har vært størst etterspørsel og behov.
Anbefaling
• Musikkregionprosjektet har høstet mange erfaringer som er nyttig for flere regioner i
Oppland. Musikkregionen kan gjøre disse erfaringene tilgjengelig for hele fylket ved å bli et
fylkeskommunalt kompetansesenter – eksempel «Oppland Musikksenter».
• Egenevalueringen gir en klar anbefaling om å fortsette musikksatsingen i Gjøvikregionen til å
omfatte hele Oppland, som fast drift under «Gjøvikregionen utvikling».
• Satsingen må ses i sammenheng med andre satsinger i regionen og må bidra til å styrke
disse. En styrking av kulturnæringer og et kulturbasert næringsliv krever at de ulike
satsingene på dette området er samstemte og bidrar til å styrke hverandre.
• Det anbefales at en videre satsing fortsatt arbeider med musikk som kunst og næring, bidrar
til synliggjøring av musikken og til attraksjonsbygging.
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En modell hentet fra Århus for evaluering av organisasjoner som presenterer musikk og scenekunst. Modellen
er ikke brukt i sin helhet, ettersom den er laget for kunstneriske organisasjoner, men begrepene villen, kunnen
og skullen har vist seg som tjenlig å strukturere egenevalueringen etter.

3

•

Det foreslås at virksomheten får et styre med representasjon med sammensetning etter
modell fra prosjektets styringsgruppe.

Prosjektet bør prioritere arbeid innenfor følgende aspekter ved musikk:
Kunst
• Videreutvikle turné- og produksjonsstøtten
• Videreføre samarbeid med kulturhusene om lokalleie
• Bidra til etablering av et profesjonelt ensemble lokalisert i Gjøvikregionen
Næring
• Kompetanseutvikling
o Videreutvikle kurstilbudet i dialog med bransjen
o Utvikle metoder for «kollegaveiledning»
o Utvikle andre mer interaktive og praktiske kursformer
o Skape bevissthet om hvordan realisere verdier av et musikkprodukt
o Oppfølging av samarbeid med andre lokale og nasjonale aktører som MØST, Norske
konsertarrangører og Gramart
• Nettverksarbeid
o Musikerlunsjer og møteplasser
o Bransjetreff
o Bidra til å utvikle produksjonsfelleskap
o Aktiv nettverksbygger
• Veiledningstjenester.
o Oppfølging av tema fra kurs og samlinger
o Karriereveiledning
o Informasjon om stønadsordninger
o Hjelp til søknadsskriving
o Praktiske råd om drift av «musikkbedrift»
o Utvikle, oppdatere og gjøre tilgjengelig oversikter over musikkressurser (spillesteder,
øvingssteder, studio, stønadsordninger osv.)
Synliggjøring/attraktivitet/bolyst
• Samarbeid med kulturskolene om fordypningsprogrammer innen musikk
• Låtskrivercamper for ungdom
• Være oppdatert på og spre informasjon om musikk fra Oppland
• Videreutvikle nyhetsbrev og hjemmeside, samt en målrettet bruk av sosiale medier mot
musikere og musikkbransje
• Å styrke internkommunikasjon med eiere og mot andre satsinger i regionen og
fylkeskommunen.
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Om evalueringen
Siden starten av prosjektet 5. mars 2012, har prosjektledelsen og prosjektets styringsgruppe hatt en
løpende evaluering av prosjektets innretning og av kost/nytte ved de ulike aktivitetene i prosjektet
og har foretatt justeringer underveis. Dette har vært gjort i dialog med prosjektansvarlig og
prosjekteier.
Prosjektet har ikke hatt krav om følgeforskning underveis. Når vi nå skal lage en evaluering av
prosjektet gjør vi det derfor i form av en egenevaluering som skal munne ut i forslag til hvordan
musikksatsingen kan videreføres.
At styringsgruppa er relativt stor og er bredt sammensatt, med god representasjon fra bransjen, er
også et argument for valget av evalueringsform. I møterunden vi hadde med våre prosjekteiere i
januar/februar, og med fylkesordfører og fylkesvaraordfører rett før jul var det tilslutning til denne
framgangsmåten.
I evalueringen ser vi på hva som er gjort i prosjektet så langt og gir forslag til hvordan arbeidet kan
videreføres.
Egenevalueringen vil basere seg på:
•
•
•
•
•
•

Data fra virksomheten
Innspill fra møter med politisk og administrativ ledelse i kommunene i regionen og Oppland
fylkeskommune.
Kultursjefene i regionen blir invitert til innspillsmulighet før evalueringsrapporten sendes til
politisk behandling i regionrådet.
Tilbakemeldinger fra musikere underveis.
Kvalitativ intervjurunde med fire musikere som har brukt Musikkregionens tilbud.
Den løpende evalueringen som styringsgruppa for prosjektet har utført, og som finnes
dokumentert i protokoller og annet skriftlig materiale, f.eks. underveisrapporter.

Styringsgruppa har satt ned en evalueringsgruppe med Benedikte Narum Jenssen og Gerd Myklebust
Wang som representanter fra styringsgruppa, prosjektleder Ingelin Sørbo. Gruppa ble ledet av
Benedikte Narum Jenssen. Evalueringsgruppa har konsultert regionsjef Tore-Jan Killi. Styringsgruppa
vedtok egenevalueringen i møte 4. april. Styringsgruppas vedtatte egenevaluering med forslag til
videre musikksatsing i regionen, sendes videre til presentasjon i Regionrådet i april.

Organisering og rammer
Bakgrunn for prosjektet
Regionrådet vedtok i sak 11/10, på møte på Dokka 19.03.2010, å starte en forstudie for
«Musikkregionen Gjøvik». Arbeidet ble gjennomført av en styringsgruppe, ledet av
regionkoordinator Tore Jan Killi som også var kontaktpunkt mot de politiske utvalgene i
regionen. Fra musikknæringene har Nils Harald Mæhlum og Sissel Gullord Morken vært
representert; Sigmund Hagen og Gerd Myklebust Wang og fylkeskultursjef Tone Kolaas og
kultursjef i Vestre Toten Elisabeth Lund.
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Kultursjefene fungerte som referansegruppe for forstudien og hadde også en viktig rolle i
innhold, organisering og gjennomføring av høringsmøter, som ble gjennomført for musikklivet i
alle 5 kommunene.
Utgangspunktet for musikksatsingen er i tenkt som en langsiktig intensjon om å utvikle
kulturlivet.
Mandatet til forprosjektet er å gi forslag til hvordan ”Gjøvikregionen skal bli et attraktivt sted for
musikknæringen å etablere seg og å virke i”
Forprosjektet hadde tre hovedmål:
1. Etablere et kompetansemiljø i regionen.
2. Ha fokus på økt bruk og bedre tilrettelegging av arenaer og møteplasser.
3. Utredningen skal skape bevissthet om verdien av musikkopplevelser og musikkutøvelse og vise
hvordan musikklivet i regionen kan bidra til et positivt omdømme.

Forstudien ble presentert på et dagsseminar for musikkbransje og beslutningstakere fra
kommunene, regionen og fylkeskommunen 5. november 2010. I diskusjonen som fulgte
rapporten for forstudien, ble det enighet om å starte opp prosjektet med oppstart i august 2011.
En styringsgruppe ble satt ned, bestående av bransjefolk og beslutningstakere som
representerte hele regionen og med representanter fra Oppland fylkeskommune. Den samme
styringsgruppa sitter fortsatt.
Etter utlysing ble det ansatt en prosjektleder, som ble sykemeldt sent høsten 2011. Dette førte
til at prosjektet, i en kort periode, ble lagt på is. Prosjektet ble restartet, med ny prosjektleder, 5.
mars 2012. Dette ble av eierne regnet som ny startdato for prosjektet. Denne egenevalueringen
konsentrerer seg derfor i hovedsak om perioden etter 5. mars 2012.

Varighet
Musikkregionen var i utgangspunktet et tre-årig prosjekt, som skulle avsluttes 5. mars 2015. Med den
litt vanskelige oppstarten av prosjektet, var imidlertid prosjekteierne enig at tre år var for kort
varighet og i 2014 ble det vedtatt å utvide prosjektperioden ut 2016.

PLP-organisering
Musikkregionen er organisert etter PLP-metoden, med faste roller og klare beslutningsprosesser.
Det er de 5 kommunene og Oppland fylkeskommune som er eiere. Regionsjef Tore-Jan Killi er
prosjektansvarlig. Prosjektleder fra 5. mars 2012 var Helge Øye. Fra 1. januar 2016 er Ingelin Sørbo
prosjektleder.
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Styringsgruppa består av:
Stortingsrepresentant Tore Hagebakken (leder av styringsgruppa)
Musiker og kulturskoleinspektør Benedikte Narum Jenssen (nestleder)
Musiker og lydtekniker Nils Harald Mæhlum (leder av bransjerådet)
Musiker Knut Anders Sørum
Kulturhusleder Unni Heimdal
Musiker og politiker Gerd Myklebust Wang
Musiker og kulturskolerektor Bente Hemsing
Regionkoordinator Sigmund Hagen
Produktsjef for Music Retail Holdning Per Olav Hagen
Turistsjef Arne Jørgen Skurdal
Trygve Rønningen, Randi Eek Thorsen og Grethe Steensen har også vært med i styringsgruppe i 3 år
og mer.
Styringsgruppa har hatt fokus på styring og oppfølging gjennom hele perioden. Første halvdel av
prosjektperioden ble det viktig å konkretisere målene for prosjektet. Det var viktig å komme raskt på
banen som et tydelig og relevant prosjekt for en stor bredde av aktører. Prosjektets innretning de
første ett og et halvt årene hadde nettopp dette åpne utgangspunktet. Styringsgruppa vedtok
deretter en gradvis endring av retningen i prosjektet med mer vekt på musikk som næring, med
veiledning og kursing av musikere.

Finansiering og økonomi
Den årlige, økonomiske rammen for prosjektet ble satt til kr. 1 400 000, halvparten i
partnerskapsmidler og resten fordelt på Oppland fylkeskommune og kommunene i regionen.
Rammen er ikke indeksregulert eller økt på andre måter i perioden.
Etter de tre første driftsårene hadde prosjektet, gjennom stram økonomistyring, spart opp drøyt kr.
600 000. Dette ble brukt til økt satsing på å utvikle prosjektets aktivitet rettet mot næring i form av
veiledning, nettverksarbeid, kurs med mer. Blant annet ble stillingsressursen i prosjektet styrket,
midler direkte til musikere økt og aktiviteten på kurssiden ble betydelig større.
I 2015 hadde prosjektet et forbruk på drøyt kr. 1 700 000. Samme forbruk er beregnet for 2016.
Dette oppfattes av styringsgruppa som en nøktern ramme, men som gir rom for de viktigste
satsingene. Når prosjektet er ferdig er det beregnet at den totale rammen for prosjektperioden er
benyttet.
I 2012 hadde prosjektet 100% stillingsressurs, i 2013 var det økt til 120%, i 2014 hadde prosjektet
150% stillingsressurs, i 2015 var ressursen noe redusert til 140% og i 2016 er ressursen 160%.
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Hva er gjort
Strategi og handlingsplan
Etter restarten av prosjektet i 2012 var det første styringsgruppa tok fatt i, å få på plass en
prosjektplan. Planen ble vedtatt 30. mars 2012 og har vært grunnlaget for prosjektet videre.
Prosjektplanen formulerte følgende visjon: «Mer og bedre musikk til flere» med ambisjonen om at
«Gjøvikregionen er det selvfølgelige senteret for musikk i Innlandet.» Prosjektet beskrev tre områder
de ville arbeid innenfor:
1. Kunstnerisk utvikling med profesjonell konsertproduksjon og turnevirksomhet i regionen.
2. Næringsutvikling, for å utvikle en mer robust og samlet musikkbransje i regionen.
3. Musikklivet som instrument for økt bolyst i regionen.
Disse målområdene er hentet fra forprosjektet og vekten mellom disse ville endre seg i løpet av
prosjektperioden. Strategiplanen er brukt for å vurdere retningen i prosjektet. Etter at prosjektet
hadde gjennomført en etableringsfase, vedtok styringsgruppa 25.10.13, å arbeide mer med
veiledning og rådgiving og i tillegg fokusere på næringsutvikling og synliggjøring av musikken fra
regionen.

Aktivitet
Det er svært mange aktiviteter som er gjennomført i løpet av prosjektperioden. De følger opp
handlingsplanen og er konsentrert om områdene kunstnerisk utvikling, næringsutvikling og bolyst.
I løpet av prosjektperioden er det løpende rapportert om aktiviteten. I denne egenevalueringen
serverer vi bare overskriftene, men vedlagt denne rapporten er en oppsummering av aktiviteter i
prosjektet fra restarten i 2012 og ut 2015. Flere av aktivitetene dekker flere kategorier. De er
plassert der de primært hører hjemme.
Kunsterisk utvikling
• Gratis utleie av kulturhuslokaler. I løpet av prosjektperioden er det gjennomført over 400 (!)
konserter i regionen som resultat av tilbudet om gratis sceneutleie på Gjøvik Kino og Scene
og Fyrverkeriet kulturhus. Dette har, i tillegg til de åpenbare fordelene for musikere, også
bidratt til økt arrangørkompetanse i regionen.
• Turné og produksjonsstøtte skal bidra til at musikere fra regionen får mulighet til å utvikle
bedre konsertproduksjoner og presentere seg selv på turneer utenfor regionen. Det er gitt
støtte til 15 turneer i perioden.
• Et orkester for innlandet. Musikkregionen har gjennomført forprosjektet for et orkester for
innlandet. Rapporten ble godt mottatt, men hverken Hedmark eller Oppland
fylkeskommuner har vedtatt satsingen som er foreslått i forprosjektet. Det arbeides likevel
sterkt lokalt med å holde turnétallet oppe. Her har også Musikkregionen vært en sentral
medspiller for orkesteret.
• Akustikkmålinger er gjennomført for å gi bedre utviklingsgrunnlag for musikklivet i regionen.
Det er foretatt 25 målinger og det er arrangert et seminar for kultur- og
bygg/eiendomsansvarlige i kommunene for å spre kunnskap om akustikk i kommunene.
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Næring
• Kompetanseutvikling /kursvirksomhet har vært del av prosjektets virksomhet siden starten.
Allerede i forprosjektet ble dette testet ut for å se hvordan en slik formidlingsform fungerte.
Også i 2011, altså før restarten av prosjektet, ble det gjennomført en fagsamling for musikere
og musikkbransje. I løpet av prosjektet etter 5. mars 2012 er det gjennomført 28 kurs. Vi
viser til vedlegget for en mer detaljert oversikt. Kursene er som oftest gjennomført i
samarbeid med sentrale fagmiljøer som MØST - Musikknettverk Østlandet og Gramart.
• Kursene er viktige også for vårt arbeid med nettverksutvikling. Det har vært vesentlig for oss
å føre folk sammen over sjangergrenser, alderstrinn og geografi. Det er arrangert 3
nyttårsbord og 16 månedlige lunsjer for musikere og bransje. I noen tilfeller er det kombinert
med faglige innspill og noen ganger er det det sosiale som er viktigst. Musikere er som regel
organisert i små enheter og tilbakemeldinger fra deltakerne viser at det er behov for sosiale
og faglige treffpunkter.
• Veiledning av musikere er et annet område som er sentralt. I tillegg til kursene er det mange
som ønsker å drøfte sine egne prosjekter og andre forhold rundt musikervirksomheten. Vi
har ukentlig henvendelser av denne typen. Veiledning inkluderer hjelp til søknader, råd
knyttet til beskrivelser av kunstneriske prosjekter og forhold rundt organisering av
musikervirksomhet. Etter at Musikkregionen har blitt mer kjent skjer det ofte at vi får
henvendelser fra arrangører, bedrifter og andre om tips til musikere til ulike typer events og
arrangementer.
• Nye kontorlokaler fra 2015 har også medført at det er enklere å ta kontakt og bruke de
tjenestene Musikkregionen kan tilby. Mange kommer også innom for å slå av en prat og ta en
kopp kaffe. Det gir oss også mulighet til å få direkte innspill på det tilbudet Musikkregionen
gir. Mange av besøkene resulterer i mer forberedte veiledningssamtaler.
• Bredden i henvendelser gjør at vi bruker mye tid til faglig oppdatering. Skal Musikkregionen
være et «kompetansemiljø» for regionen, som regionrådet ba om når arbeidet med
forprosjektet ble satt i gang, er arbeidet med faglig oppdatering viktig.
Nærmiljø og bolyst
• Prosjektet inviterte tidlig til samarbeid med kulturskolene:
o Vi har bidratt til gjennomføringen av en felles ny-sirkusforestilling med elever fra alle
kulturskolene i regionen
o Et større Fordypningsprogram er gjennomført, med samspill for elever i
kulturskolene i Gjøvikregionen
o Tangentiaden – en mønstring/konkurranse for pianister på alle nivå fra kulturskolene
i regionen.
• De over 400 arrangementene som har funnet sted gjennom sceneutleieavtalene har bidratt
til å øke konserttilbudet til publikum i regionen betydelig.
• Musikkregionen ønsket å fokusere på nyskrevet musikk, skrevet av ungdom. Vi har derfor, i
samarbeid med Hege Øversveen, gjennomført 4 låtskrivercamper for ungdom med
profesjonelle utøvere/låtskrivere som produsenter. Låtene er blitt spilt på konserter og i
radiosendinger og en av låtene er nå klar for kommersiell utgivelse.
• Below zero – er et prosjekt for utvikling av unge arrangører med gjennomføring av
kulturprogrammet under kortbaneløpene i Ungdoms-OL som mål. Gruppa har gjennomgått
grundig skolering og har også hatt ansvar for ulike arrangementer som del av prosessen.
• Musikkregionen har tatt kontakt med Mjøsmuséet for å fokusere på den rike Pop og rock –
historien som har vært levende i Gjøvikregionen siden tidlig på 60-tallet.Det har vært
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gjennomført et solid arbeid med innsamling, fortellerkvelder og quizer. Målet er en utstilling
som skal være klar når muséet får ferdigstilt nye utstillingslokaler i Gjøvik.
Synliggjøring
• Nyhetsbrev sendes ut månedlig til musikkbransjen i regionen. Nyhetsbrevet inneholder
informasjon om Musikkregionens tilbud, andre relevante arrangementer og søknadsfrister til
stønadsordninger.
• For å gjøre bredden i musikken fra Gjøvikregionen mer synlig, gjennomførte Musikkregionen
programserien «Friscena» på Radio Toten. 70 programmer ble produsert. De aller fleste
programmene hadde en gjest som presenterte sin musikk. Programmet hadde mange lyttere
også utenfor regionen, spesielt i Trondheim og Oslo.
• Vi har også arbeidet for å være synlig i mediebildet. Media har vist stor interesse for
prosjektet, spesielt avis. Men også i radio og TV har prosjektet og våre aktiviteter får
oppmerksomhet. Vi har dessverre ikke full oversikt, men bare i 2015 var det over 20 oppslag
bare i Oppland Arbeiderblad.
• Sosiale medier: Musikkregionen er aktiv på mange plattformer og arbeider bevisst med å
utvikle kompetanse på sosiale medier, som også kan komme musikkbransjen til gode.
• Musikkregionen har etablert en hjemmeside som skal kunne gi oppdatert og relevant
informasjon om tilbud og muligheter knyttet til musikkregionen. Vi hadde lenge en
hjemmeside knyttet til Kulturnett-Oppland, men i takt med de endringene som dette
nettstedet har gjort, ble det mer interessant for oss å ha en egen side.
• Det har vært viktig for prosjektet å være synlig i samfunnsdebatten. Vi har skrevet tre
kronikker: Om frivillig arbeid, om musikkregionprosjektet og om mulighetene en levende
musikkbransje gir.
• Det er fire Musikkambassadører for Gjøvikregionen: Trond Nagell Dahl, Ellen Andrea Wang,
Eli Kristin Hanssveen og Nora Jabri. Disse fire er utnevnt uten søknad. Mottakere av Turnéog produksjonsstøtte er også å anse som ambassadører for Musikkregionen.
• Musikkregionen har også arbeidet for å tallfeste og konkretisere bredde i musikkliv og
arrangement i regionen. At det er 70-80 000 publikummere på 2-300 sommerarrangementer
– som gjennomføres av 20-30 arrangører er eksempel på slik synliggjøring
Vi viser til vedlegget for flere aktiviteter og mer utfyllende beskrivelser.

Samarbeidspartnere
Prosjektet har stor bredde i sine aktiviteter, selv om man de to siste årene i større grad har
konsentrert seg om utvikling av musikk som næring. Prosjektet har også en relativt liten
administrasjon. Det har derfor vært nødvendig å samarbeide med andre og koble seg mot andre
fagutviklingsmiljøer, både regionalt og nasjonalt. Det hadde ikke vært mulig å gi det tilbudet vi har
gitt uten å knytte til oss den kompetansen og mulighetene som ligger hos samarbeidspartene.
For å vise omfanget av samarbeidspartnere vil vi her nevne de viktigste. En bedre oversikt over hva vi
har samarbeidet om ligger i vedlegget. Alle disse samarbeidspartnerne har bidratt sterkt til å styrke
kompetansen i prosjektet: Gjøvik Kino & Scene, MØST – Musikknettverk Østlandet, Norske
konsertarrangører, Gramart, Fyrverkeriet kulturhus og kulturskole, Peder Balke-senteret,
Gjøvikregionen næringsråd, Mjøsmuséet, Totens sparebank, 4Sound Gjøvik, Norsk MusikkrådHedmark og Oppland, Rikskonsertene, Ungdoms-OL, Ung i Gjøvik, Innlandet Filharmoniske Orkester,
Kulturskolen Mjølkefabrikken, og Radio Toten.
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Prosjektets betydning
Musikkregionen er først og fremst en fasilitator, som skal legge til rette for økt kvalitet og aktivitet.
Med utgangspunktet i prosjektplanen, gjennomfører vi en rekke konkrete tiltak som skal bidra til
videre utvikling av musikken i regionen. Hvordan effekt måles innenfor målområdene våre (musikk
som kunst, næring og i samfunnet) er vanskeligere å uttale seg om enn hva vi har oppnådd gjennom
de ulike aktivitetene. Når vi ikke har en skala eller noe allment anerkjent utgangspunkt, må vi
forholde oss til å formulere effekt på en annen måte 2. Disse effektene vil av natur være diskutable,
ettersom de vil være vurdering av effekt. De aller fleste kulturprosjekter vurderes på en slik måte.
En måte å gjøre det på er å anta effekt ut fra kvalifiserte vurderinger av hva som har hendt i løpet av
prosjektet. Den danske Ønskekvist-modellen3, som bl. a. evalueringen av Den Norske Opera og
Ballett 4 ble basert på, er en slik metode og som er mye benyttet. Den baserer seg på å vurdere
kvalitet som effekt av vurderinger på områder som villen (vilje, engasjementet, visjonen og
kommunikasjonsviljen), kunnen (evne, ferdigheter som skal til for å realisere visjonen) og skullen
(relevans, prosjektets relasjon til samtiden og dialogen med publikum.) Vi vil bruke deler av
begrepsapparatet til Ønskekvistmodellen, men i og med at vi ikke er en rent kunstnerisk organisasjon
er det vanskelig å bruke denne modellen fullt ut.
Det er likevel grunn til å vurdere prosjektet ut fra engasjement, i hvor stor grad prosjektet har hatt
ambisiøse nok målsettinger og evnen til å kommunisere, om vi har hatt eller hatt tilgang på
kompetanse og hatt evne nok til å gjennomføre dette og om det som er gjort har hatt relevans til den
samtiden vårt publikum (hovedsakelig musikere i Gjøvikregionen) lever i.

Ønskekvistmodellen

2

Effekt kan også måles med ubestridelige tallverdier ut fra en på en objektivt anerkjent skala, som et
termometer. Eller det kan være å måle utvikling ut fra et allment anerkjent utgangspunkt, f. eks prosentuell
utvikling i omsetning.
3
Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen: Ønskekvisten. En håndbog i evaluering af teater,
dans og musik , Forlaget Klim, Århus 2005
4
Røyseng, Sigrid m.fl. «På de skrå bredder» - En evaluering av Den Norske Opera & Ballett, 2015 s. 11
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Tar vi et overordnet blikk på prosjektet, vil dets «villen» være knyttet til ambisjonene i prosjektplan,
til å følge opp intensjonene og viljen til å sette i gang tiltak for å følge opp planen. I dag ser vi at de
områdene som prosjektplanen la vekt på er fulgt opp. Det er gjennomført mange og gode tiltak både
under musikk som kunst, musikk som næring og musikk som instrument for bolyst. Styringsgruppa
bestemte tidlig i perioden at Musikkregionen skulle ha en tilretteleggerrolle, fokus skulle ligge på å
bidra til utviklingen av aktørene i musikkbransjen, med et særlig fokus på musikere. Dette har gjort at
musikkregionen ikke har lagt seg opp som «konkurrent» med andre aktører i regionen, som
arrangører, andre aktører i musikk- og kulturliv, kommunenes arbeid, eller organisasjoner i det
frivillige musikklivet. «Villen» handler også om deltakelse og oppfølging av prosjekter.
Musikkregionen er i stor grad synlig både på andres arrangementer og i den offentlige debatten.
Årsaken for denne viljen til å være synlig er å løfte fram de store musikkmiljøene i regionen som en
viktig del i utviklingen av regionen.
Hvis vi ser på «kunnen», må vi se hele prosjektorganiseringen under ett. I stor grad ble medlemmer i
styringsgruppa valgt for å være representativ for alle kommunene i regionen og med god
representasjon fra musikkbransjen. For å styrke kompetansen i styringsorganene, hadde man de to
første årene også et bredt sammensatt bransjeråd som senere er lagt ned, for heller å styrke
styringsgruppa med ytterligere bransjerepresentasjon. Også kompetansen hos de ansatte i prosjektet
er høy. Det er stor bredde i det mandatet prosjektet arbeider innenfor, derfor har prosjektet knyttet
til seg kompetanse fra en rekke sentrale og regionale aktører. Prosjektet har hatt god
gjennomføringsevne, og har evnet å konsentrere aktivitetene til områder som er viktig for aktørene i
musikklivet i regionen, som enkel og billig tilgang til konsertsteder, tilskudd til utvikling av konserter,
akustikkmålinger i framførings- og øvingslokaler, kurs og veiledning, og så videre. Styringsgruppa har
vært bevisst på å evaluere prosjektets aktivitet og prioriteringer kontinuerlig og har justert retning og
innsatsområder løpende for at prosjektet skal være mest mulig relevant for målgruppa og i henhold
til prosjektplanen.
Prosjektets «skullen» handler om at prosjektet er i tråd med eiernes intensjoner og at det prosjektet
bruker ressursene sine til er relevant for prosjektets målgruppe. Evalueringsmøtene med hver enkelt
eierkommune viser at eierne er godt fornøyd med den retningen prosjektet har og de aktivitetene
som er gjennomført. I møtene med Land-kommunene ble det etterlyste at prosjektet kunne ha
gjennomført flere aktiviteter i disse to kommunene, men var likevel svært fornøyd med det tilbudet
Musikkregion retter mot musikere og bransje i kommunene. At det er økende oppslutning om kurs
og andre tilbud som prosjektet gjennomfører ser vi som et tegn på at prosjektet også oppfattes som
relevant for musikere. Det er selvsagt også nyanser her. Fra noen, dog relativt få, musikere har vi fått
tilbakemelding om at for mange av tiltakene våre er mer rettet mot det rytmiske miljøet. Slike
tilbakemeldinger tas på alvor, men vi har på samme tid meldinger fra andre som sier det motsatte.
Det viktige er at vi er i tett dialog med de ulike miljøene for å fange opp slike signaler, for å få oversikt
over situasjonen og vurdere hva vi eventuelt kan gjøre for å gjøre prosjektet mer relevant for flere.
For kort å summere opp, mener vi at prosjektet har en god balanse mellom vilje og evne til
gjennomføring, og at det har relevans for regionen og for musikkmiljøene. For å nyansere vil vi
vurdere de ulike innsatsområdene i prosjektet og vurdere dem på samme måte.
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Kunstnerisk kvalitet
Det finnes – generelt - få objektive mål for som setter oss i stand til å måle effekt av kunstnerisk
kvalitet på det arbeidet vi har gjort. I denne evalueringen vil vi trekke fram tre satsinger som har vært
viktig i forhold til kunstnerisk kvalitet.
Vi har satset på gratis utleie av kulturhuslokaler for musikere og arrangører, fordi en utøvers
opptreden gir en kompetanse og en læring man kun får ved å opptre på en scene foran et publikum.
Det er gjennomført drøyt 400 konserter i denne ordningen. Turné- og produksjonsstøtten har gitt
mulighet for musikere til å planlegge og gjennomføre konserter og turnéer de ellers ville hatt større
vanskelighet med å finansiere. Derfor har vi også valgt å gi utviklingsmulighet til noen få
produksjoner med høy kvalitet og potensiale, heller enn å gi småsummer til mange. Et høyt kvalifisert
kunstnerisk råd, uten direkte tilknytning til Gjøvikregionen velger hvem som får støtte. I tillegg de
åpenbart positive effektene det har hatt for de 15 produksjonene som har fått slik støtte, har
ordningen også hatt en effekt gjennom å løfte fram noen «eksemplariske» konsertproduksjoner fra
regionen. Ordningen gir også grunnlag for å kunne søke støtte fra andre ordninger.
Effekten av å gjennomføre 25 akustikkmålinger er stor. For det første gir det kunnskap - basert på
objektive fakta - om tilstanden, for det andre skaper det holdninger om at akustikk faktisk er viktig
også hos de som arbeider med bygg og eiendom og for det tredje gir det bedre arbeidsforhold når
man tenker akustikk allerede i planleggingsfasen. Den nybygde Fyrverkeriet kulturskole er et godt
eksempel på dette. De har brukt de nye norske standardene for akustikk i øvingslokaler og har nå
lokaler som fungerer utmerket til den bruken de skal ha.
Det er selvsagt kunstnerne/musikerne som gjør at den kunstneriske kvaliteten blir større.
Musikkregionen har gjennom sine hovedgrep lokalleie, produksjonsstøtte og akustikkmålinger
arbeidet med å gi rammer for kunstnerisk utvikling. Tilbakemeldinger fra musikere sier oss at vi har
truffet bra med disse tiltakene, og at det oppleves som viktige bidrag til den kunstneriske utviklingen
i regionen.
I en kjapp villen-kunnen-skullen analyse har musikkregionen hatt vilje til å satse på noen få områder
der vi mener det er strategisk riktig å gå inn for å skape bedre rom for kunstnerisk utvikling. Der vi
har manglet riktig kompetanse og kunnskap, har vi koblet til oss fagkunnskap gjennom kunstnerisk
råd, Norsk Musikkråd og kulturhusene i regionen. Det har bidratt til at tiltakene våre har hatt en
faglig høy kvalitet. Aktivitetene har hatt stor etterspørsel. Det er musikere og arrangører som har
etterspurt konsertlokaler, kommuner/kulturhus som har bestilt akustikkmålinger og musikere som
søker produksjons- og turnéstøtten. Det er derfor relativt god balanse mellom villen – kunnen og
skullen på dette området.

Næringsutvikling:
Musikkregionen er også en kunnskapsbase. Å bidra til å samle og spre relevant kunnskap om og
forståelse for de næringsmessige sidene ved musikkvirksomheten har vært viktig for musikkregionen
fra starten av. Vi har gjennomført ulike typer tiltak for å utvikle denne forståelsen. Vi har rent faglige
bransjetreff og kurs med ulike temaer, nettverkssamlinger for musikkbransjen, som har som funksjon
å skape nettverk også på tvers av sjangre og fag (musikkhandel, lyd, lys, arrangører, med mer er også
invitert), og vi har tilbudt og forberedt til sammen 20 deltakere plass på nasjonale bransjetreff som
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Bylarm. Vi gir tilbud om relevante kurs i Oslo, på Lillehammer og Hamar og andre steder som har slikt
tilbud.
Med høy aktivitet som omfatter 28 kurs, 20 nettverkssamlinger i perioden til og med 2015, har denne
aktiviteten blitt stadig mer kjent, som følge av dette opplever vi stadig økning i deltakelsen.
Musikknæringene har ikke noen stor tradisjon for å gå på kurs. Den er preget av «learning by doing»,
som er en god læremetode, men man kan unngå mye feiling og finne mange snarveier ved å ta del av
andres erfaringer. Heldigvis får vi stadig tilbakemeldinger på nettopp dette hos musikere som har
benyttet seg av kursmulighetene.
Vi jobber også med direkte veiledning til musikere. Det kan være snakk om alt fra stønadsordninger,
karrierevalg, tilbakemeldinger på idéer om tjenester de ønsker å tilby, å komme i gang med
arrangementer med mere. Vi har registrert at det er et stort behov for veiledning. Det er mangel på
næringsrådgivere med kunnskap om musikkbransjen, der man har en mikroorganisering, stor bruk av
nettverk, relativt lite penger – men stor humankapital, og der man har markert større fokus på
tjenesteproduksjon/innhold enn på inntjening. Med etablering av kontor sentralt plassert i Storgata
på Gjøvik, har veiledningstilbudet blitt lettere tilgjengelig og stadig flere tar kontakt.
Musikkregionen har formalisert samarbeid med Musikknettverk Østlandet (MØST) og har koblet på
fagfolk på regnskap, sosiale medier, programvare og så videre for å sikre at kursene holder et høyt
nivå. Mange musikere fra vår region har høy kompetanse på ulike områder. Vi har ønsket å bruke
disse kompetansepersonene for å gi kollegabasert kunnskapsoverføring. Disse kursene har hatt god
oppslutning.
Prosjektet har fått tilsagn fra Oppland fylkeskommune på kr. 100 000 for å kartlegge omfanget av
musikknæringene i Gjøvikregionen. Ettersom arbeidet har vært koblet til en større kartlegging i regi
av Høgskolen i Gjøvik, har dette dratt ut i tid blant annet pga. fusjonen med NTNU, og undersøkelsen
er ikke gjennomført.
I årene 2012 – 15 ga et Bransjeråd prosjektet innspill om hva næringen mener det er viktig for
Musikkregionen å arbeide med. Bransjerådet er nå lagt ned og styringsgruppa er styrket med flere
medlemmer som er sentrale i musikkbransjen i regionen, både musikere, arrangører, lys/lyd og
musikkhandel er representert i styringsgruppa. Fra å være et råd har nå bransjen direkte påvirkning
på prosjektets retning gjennom deltakelse i styringsgruppa.
Dette næringsutviklingsarbeidet har musikkregionen arbeidet opp fra scratch. Det er ingen andre
som gir denne typen tilbud i regionen. Det er jobbet godt for å få på plass et fagnettverk som kan
bidra til å holde høy faglig kvalitet på kursene. På de fleste av områdene vi tilbyr kurs innenfor,
bruker vi kompetansen våre faglige nettverkene kan gi. Når det gjelder behovet for kurs er det et litt
mer komplisert bilde. På mange kurs er deltakelsen lav, mens de som deltar gir kursene høy karakter.
Vi får mange henvendelser om saker som vi allerede har hatt kurs på. Vi mener derfor at behovet er
der, men at det tar tid å innarbeide kurs, fagsamlinger o.l. som ordinære arbeidsmåter. Vi ser også at
det er stadig økende oppslutning om kursene, og at de som er til stede snakker positivt om kursene
til andre.
Vi mener derfor vi at musikkregionen har vist sterk vilje på dette området, styrket områdets
«kunnen» ved å koble på ekstern spisskompetanse. Med stadig mer bevissthet rundt
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næringsspørsmål hos flere i musikkbransjen og i kulturnæringene generelt, har også dette feltet stor
relevans for musikere og bransje i regionen.

Bolyst: Hvilke koblinger har prosjektet til øvrig arbeid med «bolyst»?
Musikkregionen konkretiserer sitt bolyst-arbeid med begrepene:
•
•
•

Bomiljø – der vi konkret har prioritert samarbeid med kulturskoler og tilbud til ungdom.
Omdømme – der vi mener at den kvaliteten og det omfanget musikken har i regionen er godt
for vårt omdømme
Profilering av regionen – både internt og eksternt.
Disse begrepene går selvsagt over i hverandre og påvirker hverandre.

Musikkregionprosjektet har fokusert på å si noe om mengden av musikkarrangementer i regionen.
Dette gjør vi fordi forskning 5 forteller oss at kulturtilbud har verdi for regionen fordi det har en
(A) realverdi: mange bruker tilbudet. For eksempel trakk sommertilbudet i 2013 til seg 70 000
publikummere – i hovedsak fra regionen.
(B) arveverdi: Det er godt for mine barn – derfor vil jeg ta vare på det. Vi vil gjerne bo og være
kjent av at det nå og i framtida er gode tilbud der vi bor. Og vi vil gjerne engasjere og for å
sørge for at våre barn vokser opp i et positivt miljø.
(C) opsjonsverdi: Om jeg ikke går ut på noe i dag, eller i år har jeg muligheten senere. Man ser på
og er stolt over tilbudet og ser det helt klart som en mulighet.
(D) eksistensverdi: Det er ikke sikkert at jeg bruker tilbudet i det hele tatt, men at det finnes og
er tilgjengelig er et gode i seg selv. Om ikke annet kan man fortelle sine slektninger og
venner, som ikke bor her, hvor fantastisk det er i Gjøvikregionen og hvor mye som skjer.
De ulike verdiene som tilbudet har, gjør arbeidet med å kartlegge aktivitet, arrangementer og bruken
av dem viktig. For eksempel at det 2013 var 70 000 publikummere på mer enn 200 arrangementer i
sommermånedene (drøyt 2 arrangementer i gjennomsnitt pr. dag!) rundt 25 arrangører arbeider
med arrangementene og stadig nye aktører kommer til. Vi fokuserer på Totenbølgen som er brukt av
riksdekkende media for å beskrive all musikken fra regionen, spesielt den som bruker dialekt. Vi
mener dette er viktig for å underbygge de verdiene som nevnt over. Dette er verdier som
medborgerne i regionen opplever at tilbudet gir, og som bidrar til selvtillit og stolthet innad, samt en
større attraksjonsverdi utad.
Som man ser av aktivitetslisten er det et stort spekter av tiltak Musikkregionen har satt i gang under
bolyst-overskriften. Vi samarbeider også med Mjøsmuseet for å kunne synliggjøre den lange
tradisjonen Gjøvikregionen har innen pop/rock, låtskrivercamper for ungdom, samarbeid med
kulturskolene og utvikling av unge arrangører i regionen.
Effektene kan være mange: For deltakerne har låtskrivercampene vært svært viktig. Tilbakemelding
fra deltakerne er at de får løftet blikket og økt sin egen selvtillit som låtskrivere. De beskriver seg selv
5
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som «en som skriver låter» og at seminarene har gitt kunnskap og lyst til å fortsette å skrive låter.
Det er vel egentlig nok.
I samarbeid med kulturskolene har vi gitt støtte til en samarbeidskonsert for alle fem kulturskolene i
regionen. I 2013 og i 2014 gikk kulturskolene sammen til innkjøp av et sirkustelt. Vi har bidratt til en
felles musikk/teater/sirkus-forestilling for kulturskolene i dette teltet. Fra og med 2015 samarbeider
vi med kulturskolene i regionen om et fordypningsprogram som tilbys kulturskoleelever som gjerne
vil ha mer undervisning og som ønsker å arbeide mer med musikken. Deltakerne i
fordypningsprogrammet har holdt flere offentlige opptredener og konserter, og tilbakemeldingene er
svært gode.
Talent omfatter også å ha gode arrangørtjenester. Vi har utviklet en god dialog med Ungdoms-OL og
Ung i Gjøvik om utvikling av Unge Arrangører som har vervet ungdom fra kommunene i regionen for
å arrangere et kulturprogram rundt gjennomføringen av Ungdoms-OL i 2016. I denne
sammenhengen vil vi også trekke fram utviklingen av arrangørkompetanse som er resultat av de over
400 sceneutleiene i kulturhusene.
Det er også grunn til å nevne at flere av klassene, elevgrupper og band fra Gjøvik videregående skole
og Viken folkehøgskole har benyttet seg av gratisutleien av scener. Dette har bidratt til å gjøre det
flotte arbeidet som gjøres ved Gjøvik videregående skole synlig for et publikum utenfor skolen.
En av de tidligste tilbakemeldingene fra musikere når prosjektet startet, var at kommunegrenser ikke
er viktig. Man bor en plass, samarbeider med andre musikere fra andre kommuner og spiller overalt.
For bransjen er ikke bomiljøperspektivet veldig viktig. Bolystperspektivet er derfor ikke en viktig del
for prosjektets direkte forhold til musikere og musikkbransje. Musikk har derimot mye med trivsel,
bomiljø, attraktivitets- og identitetsbygging å gjøre. Dette er et felt som har vært viktig siden
mandatet for forprosjektet ble satt, og de aktivitetene vi har gjennomført har følgelig hatt stor
relevans. Låtskrivercamp og samarbeid med kulturskolene er initiert av Musikkregionen, og vi har
gode resultater å vise til.

Synliggjøring
For et lite prosjekt er det viktig å være synlig og tydelig utad. Musikkregionen har utviklet et godt
forhold til media og har brukt sosiale medier strategisk for å kommunisere hva vi arbeider med og
hva vi ønsker å oppnå. Synliggjøring handler også om hvorvidt vi har maktet å bli synlige i
offentligheten, og i hvor stor grad arbeidet oppfattes viktig for andre. Informasjon er imidlertid
ferskvare med kort holdbarhet. Derfor har vi tatt dette arbeidsområdet med som et eget punkt i
evalueringen.
Fra starten av har prosjektet hatt oppmerksomhet og har skapt interesse. Mange media-oppslag og
et gjensidig godt forhold til mediene ble raskt etablert og vi har maktet å opprettholde dette
forholdet. Den eksterne informasjonen har vært god gjennom hele prosjektet. I forhold til musikere
og musikkbransje har vi blitt mer målrettet. Gjennom sosiale medier og ikke minst direkte
informasjon til enkeltaktører, har vi kommet et langt stykke videre.
Vi har også brukt mye ressurs, spesielt i løpet av de første to-tre årene av prosjektet, for å gi et
konkret bilde av størrelsen og betydningen av musikkbransjen i regionen. Det gjør inntrykk å se
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antallet profesjonelle CD-produksjoner som musikere fra regionen står bak, eller få en samlet
presentasjon av alle musikerne som arbeider internasjonalt i regionen. Dette arbeidet bør utvikles
videre, både å sørge en mer systematisk innsamling av informasjonen og å utvikle bedre måter å
presentere informasjonen på.
Gjennom evalueringsmøtene var en viktig tilbakemelding at vi ikke har vært flinke nok til å gi løpende
orientering til kommunene om aktiviteter og resultater i prosjektet. Dette er tilbakemeldinger som
en videreføring av Musikkregionen må ta på alvor. Selv om det gis informasjon gjennom møter i
regionen og gjennom sakspapirer, er den interne informasjonen viktig. Prosjektet har nok hatt større
fokus på å utvikle informasjonsstrategier for en mer generell offentlighet og informasjon direkte
rettet mot musikkbransjen. I møtene ble det også signalisert ønske om at prosjektet burde være mer
synlig med aktivitet i kommunene. I forhold til eierne av prosjektet er det nok riktig å si at vi har hatt
vilje til å informere, at vi ikke har klart å gjennomføre dette informasjonsarbeidet godt nok, samtidig
som det er stor etterspørsel etter informasjon hos eierne.
I arbeidet med å synliggjøre prosjektet og hva vi arbeider med har vi hatt stor vilje til å spre
informasjon gjennom relevante medier og formater. Vi har også i stor grad evnet å være synlig.
Informasjon er et eget fag, og det er åpenbart at en liten organisasjon som Musikkregionen er, ikke
kan ansette en egen informasjonsmedarbeider. Likevel – gjennom strategisk å utvikle sosiale medier
og gjennom systematisk arbeid med å informere om, har aktivitetene våre blitt godt synlige. Og det
er vår oppfatning at det er behov for en kulturpolitisk stemme i offentligheten og det er behov for å
ta opp temaer knyttet til kulturnæringenes rammer i den offentlige debatten. På området synlighet
vil vi derfor si at prosjektet har lykkes med å synliggjøre prosjektet og problemstillingene vi arbeider
med. Det er imidlertid mye arbeid som gjenstår før kulturnæringer blir oppfattet som en del av
næringslivet. Og kanskje må vi ha en bredere innfallsvinkel enn vi har hatt på dette området – fra
musikknæring til kulturnæring.
For å konkludere på balansen mellom vilje, evne og relevans: På områdene Musikk som kunst,
Musikk som næring og Synliggjøring er det relativt god balanse. Ingenting er perfekt og alt kan
utvikles, men gjennom dialog med eiere, målgruppene og de faktiske deltakerne på våre aktiviteter
mener vi at vi faktisk har truffet godt med de tiltakene vi har gjennomført. Prosjektet er
tidsbegrenset, så det er grunn til å melde at også på disse områdene er det mye ugjort, som for
eksempel å skape forståelse for mulighetene musikk- og kulturnæringene representerer.
Det vil alltid være balanser og vekting av hvor bredt et prosjekt som dette skal favne og hvor vi bør
spisse innsatsen. Tilbakemeldingen fra kommunene var at Musikkregionen har gjort mye i
prosjektperioden, men at det kanskje blir for bredt – samtidig som man ønsker mer arbeid i den
enkelte kommune. Dette trenger ikke å være noe motsetningsforhold. I et eventuelt videre arbeid
må Musikkregionen klare å ivareta både bolystperspektivet og spissing av innsatsområdene.
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Tilbakemeldinger fra andre
Kommunemøtene
Som del av evalueringsprosessen gjennomførte Musikkregionen en runde til alle kommunene i
Gjøvikregionen for å gi en kort introduksjon til prosjektet og få tilbakemeldinger om hvordan
kommunene oppfatter Musikkregionen.
En punktvis oppsummering av møtene er lagt ved evalueringen, i evalueringen her vil vi ta med noen
hovedpunkter. Som nevnt i avsnittet om synliggjøring er det viktigste ankepunktet fra noen av
kommunene at de ikke har fått nok informasjon om hvordan prosjektet har utviklet seg. Denne
tilbakemeldingen må en videre driftsfase følge opp. Søndre Land og Nordre Land synes i tillegg at
mer aktivitet kunne vært gjennomført lokalt.
Hovedmeldingen fra eierkommunene er at prosjektet oppfattes som vellykket og relevant for
kommunene. Prosjektet har også vært påpasselig og ikke gjennomført tiltak som er kommunalt
ansvar. Akustikkmålingene er et slikt område, og da har prosjektet vært svært varsom med å gi
føringer om hvilke steder man bør måle og heller ikke stilt krav til kommunal oppfølging av
resultatene.
Musikkregionen har vært et prosjekt i over fem år, med mange gode resultater. En tilbakemelding fra
møtene var at vi har bruk for tiltak som dekker hele bo- og arbeidsregionen. Utviklingsarbeidet som
Musikkregion-prosjektet har startet er langsiktig og eierne mener det er viktig at arbeidet blir
videreført i en driftsfase.

Musikkbransjen
Grunnlaget for prosjektet var en relativ tung kartlegging av interesser og behov i musikkbransjen.
Dette har vært fulgt opp av diskusjoner i bransjeråd, med god bransjerepresentasjon i styringsgruppa
og ikke minst samtaler med musikere på nettverkstreff og kurs, og gjennom mange enkeltsamtaler
med musikere i prosjektperioden.
Musikkregionen får mange gode tilbakemeldinger for tilbudene vi tilbyr. Dette tar vi som tegn på at
satsingene er relevant for bransjen. Vi har samlet noen tilbakemeldinger som kan bidra til å gi et
bilde av hva musikere fra regionen kan få ut av våre tilbud.
Først noen sitater fra en anonym brukerundersøkelse om kursvirksomheten vår
• «Kurs/arrangementene de (Musikkregionen) organiserer er veldig spennende, relevante og
innholdsrike. De inspirerer samt øker kunnskapen vår. Musikkregionen gjør en meget viktig
jobb! Infoen som kommer ut er både oversiktlig og det er lett å følge med på. Heia
Musikkregionen»
• «Profesjonelt og bra.»
• «Positivt å delta på arrangement.»
• «En og annen (panel)debatt er ikke dumt, f.eks. om mangelen på utøverarenaer i området faste spillesteder, festivaler etc.»
• (Det mangler kurs om) «Entreprenørskap for klassiske musikere»
• «Ja, jeg har vært på et par kurs og har vært veldig fornøyd med det!»
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•
•
•
•
•
•

«Jeg deltok på studiokurs med Trond Nagell Dahl på 4sound, og opplevelsen hadde en
ganske stor påvirkning på musikken min!»
«Mer fokus på eksport. Dere er flinke på ting som skjer i regionen. Men det er viktig med
globalt perspektiv og mål. Mer fokus på eksport fra innlandet og ut til både resten av Norge
og resten av verden.»
Skulle gjerne hatt noen kurstilbud for oss som driver med klassisk musikk
«Ja. Fint med muligheter for kurs lokalt, i stedet for å måtte reise til Oslo hver gang.»
«Musikkregionen gjør veldig en viktig jobb. Fortsett sånn! :)»
«Det er kjennes veldig godt å ha Musikkregionen "på laget". Fortsett sånn!»

Tilbakemeldinger på Produksjons- og turnéstøtta
Jeg hadde/har stor nytte av denne tildelingen da det som oftest er store økonomiske utfordringer
knyttet til å honorere bandmusikerne til ren produksjonstid der det ikke kommer inn inntekter via
konsertvirksomhet. Denne ordningen gjør dette mye lettere. Vi fikk gjennomført en god produksjonslanghelg i forkant av konsertene vi hadde med bandet i Seattle i februar.
Martine Kraft

Støtten gjorde det mulig for oss å gjennomføre en skikkelig turné. Vi fikk spilt for folk som kjenner oss
fra før og vi nådde nytt publikum. Geografisk/demografisk spilte vi både i landets minste kommune
(Utsira) og landets største (Oslo). Fem musikere og en tekniker fra regionen satt igjen med grei
betaling etter en måneds knallhard jobbing, dessuten genererte turnéen flere jobber i etterkant.
Lars Christian Narum

Produksjonsstøtten garanterte meg inntekt for en turné jeg ville gjennomføre. Hovedmålet var å
treffe nytt publikum, noe som pr definisjon betyr å spille på steder en ikke har spilt før. Det betyr i
praksis lave billettinntekter. Jeg fikk gjennomført så godt som alle konsertene jeg beskrev i søknaden
min. Det er to år siden, jeg husker ikke eksakt, men et sted mellom 10 og 15. Det viktigste var
forutsigbarheten og at støtten minsket risikoen for prosjektet.
Torbjørn Dyrud

Jeg fikk spilt sju konserter og jeg hadde god nytte av ordningen. Den gjorde det mulig for meg å
betale musikere og lydmann uten å gå i minus selv. Jeg tror ordningen kan være med på å gjøre
konserter fra regionen bra, fordi det forplikter å få denne støtten. En vil gjøre seg fortjent til den. Den
gjør det også mulig å spille flere konserter andre steder i Norge da den er en god økonomisk hjelp.
Allikevel kreves det selvfølgelig en stor innsats fra artisten selv å få til en god konsert. Det er mulig
den kan forbedres. Kanskje legge inn en dag med pre-prod hvor artisten får konkrete råd om hva som
kan bli enda bedre?
Kristin Fjellseth

Gratis utlån av kulturhuslokaler
Uansett, selv har jeg med både Traktor og Resonans nytt godt av gratis lokaler i kulturhuset, det er et
helt enestående godt tilbud som mange bør benytte seg av. Til konserter eller prøver og preprod.
Johannes Skyberg
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Jeg har forskjellige hatter, for jeg er jo også sangpedagogen som lager elevkonserter. Da er ordningen
med gratis sceneleie helt genial. Skulle jeg å betalt lokalleie for et slikt elevarrangement så hadde det
blitt et minusprosjekt, selv om vi har billettinntekter og selger en god del billetter. Jeg synes det er
viktig med ordentlige konsertscener - for alle som framfører musikk. Jeg er utrolig glad og takknemlig
for den ordningen.
Lene Selmer

Om veiledning og nettverksarbeid
Musikkregionen har gjort det mulig at jeg er der jeg er nå i dag!
Jon Harald Gjesdal

Det jeg tror jeg likte aller best var nettopp det å være der som delegat fra musikkregionen; jeg følte
meg veldig sett av musikkregionen da jeg ble spurt om jeg ville ha delegatpass, og det var helt supert
å bli kjent med flere av musikerne fra regionen […] Så det å bygge litt nettverk innad i vår egen region
likte jeg veldig godt - fin gjeng!
Astrid Ekern

Mesteparten av seminarene var veldig gode, informative. Kjente at jeg lærte en del som jeg ellers ikke
ville lært. Og seminarene fungerte som en plattform, til dels til å bygge nettverk.
Tor Hadrian Løvstad

I tillegg til selve By:Larm opplegget, var det fint å være mer sammen med de andre delegatene. Greit
å kjenne hverandre bedre, så vi kan støtte hverandre og kanskje samarbeide litt sammen i fremtiden.
Miriam Våga

Kvalitative intervjuer med fire musikere
Musikkregionen gjennomførte i mars 2016 en kvalitativ intervjuundersøkelse der fire profilerte
musikere -to av hvert kjønn - som på en eller annen måte har vært i kontakt med Musikkregionen i
løpet av prosjektperioden. Musikerne var på ulike stadier i karrieren, men alle har musikk som
hovedinntekt. Vi understreker at resultatet selvsagt kunne vært annerledes dersom vi hadde valgt
andre informanter. Likevel stemmer svarene godt overens med tilbakemeldinger fra svært mange
andre i målgruppen.
Alle respondentene var svært fornøyd med tilbudet. Bruken var selvsagt svært forskjellig, avhengig av
den enkeltes ståsted og behov. Kurstilbudet, veiledning, tilbudet om sceneutleie og
nettverksarbeidet ble pekt på som viktigst. Jevnt over var alle informantene godt informert om
tilbudet. En kjente til hele bredden av Musikkregionens tilbud, mens andre kjente primært til de
tilbudene som var direkte nyttig for egen musikkvirksomhet.
Flere nevnte det at store deler av arbeidet med musikk utføres alene, og at behovet for kollegialt
fellesskap og muligheten for å treffe kolleger, også innenfor andre sjangere, er verdifullt og nyttig. Og
det er også flere eksempler på at musikere som har truffet hverandre gjennom de sosiale treffene
innleder samarbeid, eller bruker hverandres tjenester.
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Informantene legger vekt på at Musikkregionen trekker kompetanse til regionen, gjennom
kursholdere og gjennom å være oppdatert på pågående diskusjoner i musikkbransjen, Og flere
melder i intervjuene at de har hatt direkte nytte av de kontaktene de har fått med kursholdere som
Musikkregionen har leid inn på ulike områder. Gjøvikregionen mangler noen ledd i en komplett
musikkbransje, f.eks. innenfor promo og management, og noen av kursene vi har hatt har ført til økt
kompetanse og kunnskap om disse emnene. For en musiker er det viktig å få tilegnet seg denne
typen kunnskap for å klare å realisere verdier av et musikkprodukt.
Informantene opplever at det er lav terskel inn til Musikkregionen og at de blir møtt med respekt.
Det er også en bevissthet på at man styrker Musikkregionen når man bruker veiledningstjenesten
vår, eller tar kontakt for å få svar på spørsmål. Som en av informantene sa: «Dere er jo hjelperne
våre, på et vis. Og vi hjelper dere til å gjøre en bedre jobb i og med at vi kommer med spørsmål som
dere må finne ut av.»
Det blir også vektlagt, som et stort pluss, at Musikkregionen har brukt musikere fra regionen som
kursholdere. Det finnes mye skjult kompetanse i regionen og det styrker hele regionen at man får en
kultur på å dele kompetanse.
Tilbakemeldingene på at musikkregionen har styrket kompetansen gjennom å trekke sterke fagfolk til
regionen, gjennom å undersøke konkrete problemstillinger gjennom spørsmål og veiledning, og
gjennom deling av den store kompetansen musikere fra regionen representerer, er viktige.
Musikkregionen er i ferd med å utvikle et kompetansenettverk for musikkbransjen, og det oppleves
som direkte nyttig. Å treffe mennesker fysisk, og ikke bare forholde seg til informasjon gjennom data
oppleves som viktig. Som en av de mer etablerte informantene understreket når vi snakket om
veiledningstjenester: «.. og det er så bra, og spesielt når du tenker på disse her, litt yngre da. For at
jeg husker jo selv, da jeg var i midten av 20- åra … Vi visste jo ikke hvordan du skulle få søkt penger til
ditt eller datt, vi visste jo ikke hvordan vi skulle få ei låt på radio … og i dag har jeg inntrykk at det er
så mye lettere å innhente informasjon, ikke minst når det er et åpent kontor midt nedi Storgata».
Informantene var svært fornøyd med hvordan Musikkregionen fungerer. Kursvirksomhet og
veiledning, sceneutleie, stønadsordningen og nettverksarbeid er viktigst å videreføre. På spørsmål
om videreføring av Musikkregionen, var svaret «fortsett slik som det har begynt». Det ble også
understreket behov for å videreutvikle den praktiske tilnærmingen som prosjektet har hatt. Det kan
gjøres gjennom kurs som er mer verkstedsrettet. Dette kan være en form for praktisk service, f.eks
trykking i små kvanta, arbeide for samlokalisering av arbeidsplasser for musikere og andre kunstnere,
og en «festival»/showcase der musikere fra regionen blir presentert samlet. Hovedinntrykket er at
Musikkregionen har valgt arbeidsmåter og innsatsområder som føles svært relevant for vår viktigste
målgruppe.
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Forslag til videre musikksatsing
Innretning på arbeidet
En fortsettelse av Musikkregionen i fast drift må ha en begrunnelse i nytteverdien for målgruppa, og
skal samsvare med satsingene Gjøvikregionen og Oppland fylkeskommune har vedtatt. Det er gjort
erfaringer i prosjektet som er relevant for musikere fra hele fylket. Kurs, nettverks og
veiledningstilbudet er da også brukt av musikere utenfor Gjøvikregionen. En videreføring bør være
lokalisert til Gjøvikregionen, men tilbudet gis til musikere fra hele Oppland.
Musikkregionprosjektet har arbeidet innenfor flere geografiske perspektiv, primært kommunalt og
regionalt. Men vi har også gitt tilbud og hatt deltakelse fra flere regioner om kurs, veiledning og
nettverk til musikere. Det er et uttalt ønske fra flere musikere om at Musikkregionen utvider sitt
geografiske nedslagsfelt.
Når vi tar hensyn til det som har skjedd siden prosjektet startet, vil det være grunn til å vurdere om
prosjektet også skal ta ansvar utenfor Gjøvikregionen og omfatte hele Oppland fylke, gjerne som et
fylkeskommunalt kompetansesenter - Oppland Musikksenter. Dette er ikke nye tanker. Allerede i
prosessen med etableringen av prosjektet ble også dette temaet brakt på bane. I arbeidet med
forprosjektrapporten var dette tema på flere møter: «Flersentrisk tenking: Lillehammer har film,
litteratur og visuell kunst, Hamar har teater og visuell kunst, Gjøvik bør være senter for musikk.» 6
Gitt de satsingene Gjøvikregionen har, og som er gjengitt over, og vektleggingen av Gjøvikregionen
og musikkfeltet i Kulturstrategien for Oppland, er det naturlig å videreføre musikksatsingen som
startet i Gjøvikregionen med et mandat om å gi tilbud til hele Oppland fylke, og som kan bidra med
kompetanse for gjennomføring av noen fylkeskommunale målsettinger og oppgaver på musikkfeltet.
På området visuell kunst finnes en slik avtale til dels med Oppland kunstsenter, der driften er
helfinansiert av Oppland fylkeskommune.
Gjøvikregionen
Som prioritert område under «Nærings- og stedsutvikling i Regionalt handlingsprogram (RHP) for
2016 står det at man vil: «Bruke kunst, arkitektur, kulturaktiviteter og arrangement som ledd i
nærings- og stedsutvikling for å styrke attraktiviteten for innbyggere og besøkende.» Musikkregionen
er nevnt i kapitlet fra Gjøvikregionen om sammenhengen mellom kultur og kulturliv. Det er også et
signal det er viktig å ta med seg i diskusjonen om videreføring av Musikkregionen: «Kommunenes
satsing på Musikkregionen Gjøvik står som et symbol på kulturens og kulturlivets betydning for en
hel region. Urbane Totningers sommershow trekker til seg, sammen med andre små og store
arrangementer, nærmere 80 000 publikummere i en hektisk sommersesong. Det foregår en
kunstnerisk utvikling og en profesjonalisering av musikkbransjen.» Av prioriterte samarbeidsområder
mellom Gjøvikregionen og OFK er det relevant i denne sammenhengen at det i RHP vises til
utfordringer og muligheter knyttet til Gjøvik som universitetsby og til nærings- og
arbeidsplassutvikling, og der det om satsing på mat står at det også omfatter «opplevelsesnæring
tuftet på mat og kultur.»
I Gjøvikregionen skjer det parallelt med Musikkregionprosjektet en rekke spennende satsinger det vil
være naturlig for Gjøvikregionen å se i sammenheng.
6
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•
•

•

•

•

•

•

•

At Gjøvikregionen i sterkere grad vektlegger kreative næringer og kulturnæringer er viktig.
Arbeidet med et orkester for innlandet, har sterk støtte i regionen. Musikkregionen har vært
del i dette arbeidet, og orkestersatsingen blir også framover viktig for utviklingen av det
profesjonelle musikklivet i regionen og for arbeidet med å utvikle attraktivitet.
Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv er, i samarbeid med Gjøvikregionen og
Hadelandsregionen, i gang med et spennende prosjekt for arrangementsutvikling. Dette er et
prosjekt som til dels har sammenfallende interesser med Musikkregionen i arbeidet med
kulturnæringer, og vi ser at arrangementsutviklingsprosjektet vil være en viktig
premissleverandør og samarbeidspartner framover.
Kommunene i Gjøvikregionen ser Musikkregionen som en viktig regional aktør videre. Vi må
finne en god måte å fordele oppgaver mellom regionen og kommunene på og vi må framover
også bidra til å spre kompetanse og ressurser på en bedre måte.
Det har vært samtaler med ROM eiendom og aktører i kulturnæringene om bruk av
Lokstallen på Gjøvik. Dette bygget har potensial til å kunne være en samlokalisering for ulike
aktører og også være en sentral scene i mellomstørrelse, en arena som vi ikke har i regionen.
At Gjøvik nå er en universitetsby, er satt som et viktig samarbeidsområde mellom Oppland
fylkeskommune og Gjøvikregionen, der «- å bidra til at Gjøvik utvikles som et attraktivt
regionsenter» er et sentralt punkt. Universitetsbyen er også framhevet i Oppland
fylkeskommunes nylig vedtatte kulturstrategi. Oppland fylkeskommune har tatt et initiativ
ovenfor kommune og region om å starte et arbeid på dette området.
Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt at det skal gjennomføres en mulighetsstudie/forstudie
som bl.a. skal se på muligheter for å etablere nye, og samordne eksisterende kulturarenaer i
Gjøvik sentrum.
Gjøvikregionen spisser sitt arbeid gjennom omorganiseringen og blir til Gjøvikregionen
Utvikling, med 2 områder: samfunnsutvikling og næringsutvikling.

En videre utvikling av Musikkregionen må forholde seg til den helheten som er skissert over.
Oppland fylkeskommune har vedtatt Kulturstrategi for Oppland 2016-2020 som også er en viktig
kontekst for videre satsing på musikk i Gjøvikregionen. Kulturstrategien skal:
•
•
•

Synliggjøre hvordan Oppland fylkeskommune kan bidra til å styrke og videreutvikle
kulturlivet i fylket.
Synliggjøre hvordan fylket gjennom tverrfaglig samhandling kan bidra til større og tydeligere
satsinger på kulturområdet.
Synliggjøre på hvilke kulturområder Oppland kan ta ledende roller nasjonalt og internasjonalt
og anbefale satsinger heretter.

I kulturstrategien er Gjøvikregionens satsing på musikk og orkesterplanene spesielt nevnt. Musikk er
et av 5 framhevede områder. Om musikk står det: «Musikk er en viktig og grunnleggende del av
kulturlivet i Oppland. Som del av kulturen har den en særlig bredde i sjangre, uttrykksformer og
målgrupper, og har forankring og utbredelse i hele fylket. Samtidig er den et viktig element i andre
kulturformer. Oppland fylkeskommune har derfor ambisjoner om å stimulere til aktive og kompetente
musikkmiljø i ulike deler av fylket og vil fortsette arbeidet med sikte på å realisere et framtidig
profesjonelt musikalsk ensemble.» 7

7

Kulturstrategi for Oppland 2016-2020, Vedtatt av Fylkestinget i Oppland 11.02.16
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Musikkmiljøene i regionen
De fem kommunene i Gjøvikregionen er ulike i forhold til hvilke aktiviteter som finnes i musikklivet.
Felles for kommunene er imidlertid sterke musikermiljøer og god tilgang på profesjonelle
musikktjenester. Utvikling av musikklivet er avhengig av et godt samspill mellom profesjonell og
amatører, og mellom private aktører og kommunale aktører. Det er nødvendig for, kvalitet,
rekruttering, samt å gi rom og innhold til det omfattende musikk- og arrangementstilbudet i
regionen. Musikkregionen skal være med og identifisere måter å løfte dette arbeidet ytterligere.
I tillegg har alle kommunene gode kulturskoler og et sterkt og aktivt fritidsmusikkliv. Musikere er ikke
opptatt av kommunegrenser og det er utstrakt samarbeid mellom musikere over kommunegrensene.
Likevel er det grunn til å understreke at hver enkelt kommune har sine spesielle styrker. Det er
bosatt flere musikere i alle kommunene i Gjøvikregionen som markerer seg sterkt nasjonalt og
internasjonalt.

Østre Toten kommune:
Er kjent som arrangementskommune, med blant andre Urbane Totninger og Mårråstund ved Mjøsa,
og gir gjennom dette rom og mulighet til musikere fra hele regionen. Utviklingen av Peder Balkesenteret er svært spennende og her er også musikk en stor del av helheten. Det finnes et
utdanningstilbud på Toten folkehøgskole.
Vestre Toten kommune:
Har gjort et stort utviklingsarbeid gjennom Fyrverkeri-organiseringen, der man i større grad ser
kommunens kulturarbeid i sammenheng. Satsinger som blant annet 2830-festivalen, Friluftsliv for
alle og kunstnerresidensen R.E.D., samt flere andre mindre festivaler viser ambisjoner i kommunen.
Kommunen er også nasjonalt og internasjonalt kjent for sine gode lydstudioer.
Søndre Land kommune:
I løpet av de siste årene har en rekke profilerte kunstnere og musikere flyttet til Søndre Land. Disse
utgjør, sammen med andre musikere fra kommunen, et stort potensial for regionen. To av
kunstnerresidensene i Oppland, Madstun og Falland, ligger i Søndre Land. Arrangementer som
sommerkonserten på Husodden, «Tid for tømmer» og Fjordflyt bidrar til utviklingen.
Nordre Land kommune:
Kommunen er sete for noen av de mest sentrale lyd- og lysfirmaene i innlandet, og kompetansen er
høy. Landsbysatsingen i Nordre Land har hatt nasjonal oppmerksomhet. Nordre Land har også
profilert seg med aktive miljøer innen dans, spesielt for ungdom. I kommunen finnes også
arrangementsmiljøer med en mer folkelig appell, spesielt Lavvotunet på Dokka.
Gjøvik kommune:
Har flere sterke arrangementsmiljøer og høy aktivitet, innenfor alle sjangre, hver uke hele året.
Eksempler på slike miljøer er Sommerslagere og Resonans. Gode utdanningsinstitusjoner som Viken
FHS og Gjøvik videregående skole. Innlandets to største musikkforhandlere ligger her. Det er startet
et spennende utviklingsarbeid for å få bedre arenaer for musikk i kommunen. Initiativet til et
orkester for innlandet kommer fra miljøet rundt tidligere Gjøvik sinfonietta.
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I det videre arbeidet blir det viktig å ha en tett og god dialog med kommunene, slik at arbeidet med å
styrke musikken i regionen også blir en del av kommunenes handlingsplaner.

Ansvars- og virkeområde
Musikklivet er bredt. En videreføring av Musikkregionen må forholde seg til hele musikklivet, men
hovedmålgruppa vil være profesjonelle og semiprofesjonelle musikere/kunstnere og unge musikere
med vilje til å satse på musikk. Fritidsmusikklivet er også avhengig av tilgang på profesjonelle
musikere. Hovedområdet skal være musikk. En klar tilbakemelding fra kommunene er at man også
må ha oppmerksomhet mot musikkrelaterte kunstarter. Det vil si kunstarter som er i samspill med
musikk, f.eks dans. Prosjektet bør prioritere arbeid innenfor følgende aspekter ved musikk:
Kunst
Prosjektet bør fortsatt ha et kunstfokus og utvikle tiltak som legger til rette for kunstnerisk kvalitet.
Ambisjonene om å «realisere et framtidig profesjonelt musikalsk ensemble» er en viktig oppgave for
regionen og vil viktig for å realisere denne ambisjonen.
•
•
•

Videreutvikle turné- og produksjonsstøtten
Videreføre samarbeid med kulturhusene om lokalleie
Bidra til etablering av et profesjonelt ensemble lokalisert i Gjøvikregionen

Næring
Prosjektet har hatt et spesielt fokus på musikk som næring de siste årene. Dette er en viktig satsing
som Musikkregionen bør fortsette å utvikle. Det har vært stor interesse, også utenfor regionen for
dette tilbudet.
•

•

•

Kompetanseutvikling
o Videreutvikle kurstilbudet i dialog med bransjen
o Utvikle metoder for «kollegaveiledning»
o Utvikle andre mer interaktive og praktiske kursformer
o Skape bevissthet om hvordan realisere verdier av et musikkprodukt
o Oppfølging av samarbeid med andre lokale og nasjonale aktører som MØST, Norske
konsertarrangører og Gramart
Nettverksarbeid
o Musikerlunsjer og møteplasser
o Bransjetreff
o Bidra til å utvikle produksjonsfelleskap
o Aktiv nettverksbygger
Veiledningstjenester.
o Oppfølging av tema fra kurs og samlinger
o Karriereveiledning
o Informasjon om stønadsordninger
o Hjelp til søknadsskriving
o Praktiske råd om drift av «musikkbedrift»
o Utvikle, oppdatere og gjøre tilgjengelig oversikter over musikkressurser (spillesteder,
øvingssteder, studio, stønadsordninger osv.)
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Synliggjøring/attraktivitet/bolyst
Musikkfeltet er stort, det er mange aktører og det skjer mye. Det viktig å skape oppmerksomhet
rundt denne aktiviteten for å skape stolthet og attraktivitet i regionen.
•
•
•
•
•

Samarbeid med kulturskolene om fordypningsprogrammer innen musikk
Låtskrivercamper for ungdom
Være oppdatert på og spre informasjon om musikk fra Oppland
Videreutvikle nyhetsbrev og hjemmeside, samt en målrettet bruk av sosiale medier mot
musikere og musikkbransje
Å styrke internkommunikasjon med eiere og mot andre satsinger i regionen og
fylkeskommunen.

Organisering
Vi foreslår en videreføring av prosjektet som en driftsenhet under Gjøvikregionen utvikling. Det vil
være viktig å beholde og utvikle den kompetansen som Musikkregionen har utviklet i
prosjektperioden.
Utviklerstab
Prosjektet har vært gjennomført med en stillingsressurs på 100- 160% (dagens nivå). Dette nivået vil
fortsatt være nødvendig i en videre drift. Dette er viktig med hensyn til oppgavenes omfang og for å
ha nødvendig tverrfaglig kompetanse. En videreføring må holde oppe tempoet fra prosjektperioden.
Styre med eiere og bransje
Det har vært et fortrinn for Musikkregionprosjektet å ha hele Gjøvikregionen og Oppland
fylkeskommune som eiere. Det har gjort det enklere for prosjektet å forholde seg til eksterne
institusjoner og har åpnet dører i regionen. Det vil være en fordel at denne eierkonstellasjonen
holder seg og at de fortsatt er aktive styredeltakere.
Som driftsenhet under Gjøvikregionen Utvikling, vil Musikkregionen rapportere til Regionrådet,
kommunene og til Oppland fylkeskommune. Det vil fortsatt være ønskelig med et styre med ansvar
for å sikre utvikling og forankring av arbeidet. I prosjektperioden har vi hatt gode erfaringer med en
styringsgruppe som har representert eierkommunene og bransjerepresentanter. Flere av
representantene fra eierkommunene har også hatt bransjebakgrunn. Det vil være naturlig å sikre en
videre styring av prosjektet som er nært knyttet til musikkbransjen og som også har kompetanse på
andre utviklingstrekk i regionen og fylket. Et styre bør settes sammen og vedtas av Regionrådet.

Finansiering av en videre musikksatsing

Utgifter
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Tiltaksmidler

1 750 000
Kunst 700 000
Næring/nettverk 900 000
Synliggjøring 150 000

Administrasjonsutgifter

370 000

Diverse

Totalt

50 000

2 170 000

Inntekter
Oppland fylkeskommune

1 500 000

Regionrådet

250 000

Kommunene

350 000

Andre inntekter

Totalt

70 000

2 170 000

A. Budsjettet er beregnet ut fra samme aktivitetsnivå som under prosjektperioden, selv om tilbudet
skal gis til hele fylket
B. Merkostnader koblet til ønsket aktivitet andre steder i fylket vil kreve lokal/regional
medfinansiering der aktiviteten finner sted.
C. Administrasjonsutgiftene inkluderer husleie, data- og kommunikasjonsutgifter og også utgifter til
drift av et styre.
D. Diverseposten kan holdes så pass lav, fordi prosjektet har gitt oss relativt gode erfaringer i
kostnadene til dette arbeidet. Den er likevel viktig å ha med, ettersom vi ennå ikke vet de
økonomiske konsekvensene av å skulle tilby tilbudet til resten av fylket.
E. Den fylkeskommunale andelen i prosjektet har tatt utgangspunkt i størrelsen på tilskuddet til
Oppland Kunstsenter på Lillehammer. Beløpet i budsjettet over er imidlertid noe lavere.
F. Musikkregionen skal ikke konkurrere med andre aktører om lokale og regionale tilskudds- og
sponsorpenger. Andre inntekter henviser til enkeltprosjekter det vil være grunnlag til å søke
støtte for, på områder andre aktører ikke arbeider med. Et eksempel kan være låtskrivercampene
for ungdom. Og også en beregning av deltakeravgifter, egenandeler mm.
G. Budsjettet må indeksreguleres.
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Oversikt over vedlegg
Punktvis oppsummering av prosjektet
Målrapportering 2015
Intervju guide og sammendrag av intervjuer med musikere
Referat fra møter med kommunene
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Regionrådet i Gjøvikregionen

REGIONAL PLANSTRATEGI OPPLAND 2016 - 2020 - HØRINGSUTTALELSE
Regionrådet i Gjøvikregionen slutter seg til utsendt forslag til regional planstrategi for
Oppland 2016-2020 – med kommentarer, svar og endringsforslag slik de framgår i
egenvurderingen i saksframlegget.
Fakta:
Vedlegg:
• Regional planstrategi Oppland 2016-2020 – høringsdokument, 8.mars 2016.
Utrykte vedlegg:
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, Regjeringen juni 2015.
• Kommunal planstrategi 2016-2019 for Gjøvik kommune, vedtatt 17.mars 2016.
• Strategisk plan for Gjøvikregionen, høringsutkast 5.februar 2016.
I tråd med Plan- og bygningslovens bestemmelser, har Oppland fylkeskommune utarbeidet et
forslag til Regional planstrategi for perioden 2016-2020. Dokumentet skal beskrive de viktigste
utviklingstrekkene og peke på de mest sentrale muligheter og utfordringer i Oppland fylke. På
bakgrunn av dette skal de viktigste politikkområdene prioriteres og det skal bestemmes
hvordan disse områdene skal følges opp i videre politikkutvikling og planarbeid i Oppland de
fire kommende årene.
Statlige og regionale organer og kommunene skal legge den regionale planstrategien til grunn
for det videre planarbeidet i regionen. Og regional plan skal legges til grunn for regionale
organers virksomhet og for kommuner og statlige planlegging og virksomhet i regionen. (ref.
plan- og bygningsloven)
Vedlagte dokument er sendt på høring etter fylkesutvalgets behandling 8.mars – med
høringsfrist 3.mai. Høringspartene bes om å bruke muligheten til å gi innspill til om strategien
møter fylkets utfordringer og muligheter. Det bes spesielt om vurdering og tilbakemelding på
spørsmålene:
1. Fanger forslaget til regional planstrategi opp de viktigste utfordringene og
mulighetene for Oppland?
2. Er forslaget i tråd med de utfordringer og muligheter Oppland har?
3. Vil disse planene bidra til å fremme god samfunnsutvikling i tråd med ambisjonene?
Dokumentet er utviklet gjennom en lengre prosess, drevet av fylkeskommunen, med bl.a.
dialogmøter rundt om i regionene og arbeidsgruppedrøftinger på egen plankonferanse.
Kommunal og regional saksbehandling
I Gjøvikregionen legges høringsdokumentet fram til behandling i regionrådet 22.april. Det er
opp til den enkelte kommune om de vil supplere med egne eller like uttalelser.
Saksframlegget for begge behandlingene er i utgangspunktet laget i Gjøvik kommune, men er
fullført i dialog med regionsjef – slik at forslaget til høringsuttalelser fra Gjøvik kommune og
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Gjøvikregionen er like. Ulike saksbehandlingsløp og ønsket om å forankre uttalelsen også i
kommunestyret i Gjøvik gjør at de fremmes parallelt.
Fra høringsdokumentet
Oppland har mange muligheter. Fylket har et godt utgangspunkt for å videreutvikle sitt
sterke ressursgrunnlag og for å utnytte potensialet i det grønne skiftet, med bl.a. store skogog landbruksområder og matproduksjon. Fylket har et internasjonalt sterkt industrimiljø, et
reiseliv i vekst, natur og kulturkvaliteter som gir Oppland et godt grunnlag for videreutvikling
innen opplevelsesbasert reiseliv.
Sitat: «Arbeid for en sterk bo- og arbeidsmarkedsregion rundt Mjøsa i samarbeid med Hedmark er

viktig. Her er det nødvendig med god, miljøvennlig og effektiv infrastruktur og utvikling av digitale
verktøy som bygger opp om regionforstørring. På lang sikt må det planlegges for en sterk motor i
Innlandet som kan avlaste, og være en samarbeidspartner for Osloområdet - både i forhold til
teknologi, kompetanseutvikling og sentralisering/bosetting. Samtidig er det viktig for Mjøsregionen
med et sterkt omland.»

Utviklingstrekk som omtales er befolkningsutvikling og bosettingsmønster, næringsliv og
verdiskaping, kompetanse, natur- og kulturverdier, samferdsel, klima og miljø – samt
befolkningens trivsel, helse og livsstil.
Sitat: «Det er regionale forskjeller i de næringsstrukturelle forholdene, og flere regioner bygger opp
under sine næringsmessige fortrinn. … Gjøvikregionen satser på internasjonalisering og utvikling av
industri, og det er et sterkt og velfungerende industrielt miljø med god utvikling i regionen.»

Sitat: «Når det gjelder innovasjon, nyetableringer og FoU-virksomhet kommer Oppland dårlig ut i
nasjonal sammenheng, men har miljøer som er forskningsintensive i Gjøvikregionen. Det er
næringslivet som står for over halvparten av FoU-investeringene i fylket.»
Sitat: «Høgskolen i Gjøvik fusjonerte 1.1.2016 med Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet,
NTNU. Universitetet ble dermed Norges største.»
De største utfordringene i Oppland er demografi (skjev befolkningssammensetning – med
landets eldste befolkning, langvarig fødselsunderskudd og lav andel innvandrere), kompetanse
og næringsutvikling. Dette vil måtte tas hensyn til i videre planlegging.
Den overordnede ambisjonen for Oppland er å gripe de mulighetene fylket har i en grønn
framtid. På bakgrunn av dette, og behovet for langsiktig arbeid, er det valgt ut tre
politikkområder som skal prioriteres: næringsutvikling, samferdsel og kompetanse.
For de tre politikkområdene trekkes det opp følgende mål og strategier:
Næringsutvikling
Et framtidsrettet og offensivt næringsliv med vekt på det grønne skiftet:
•
•

Flere arbeidsplasser i privat næringsliv og økt verdiskaping.
Tiltrekke oss kompetanseintensive bedrifter.

•
•

Tetter samarbeid med FoU-miljø, næringsliv og offentlige aktører.
Videreutvikle eksisterende næringsliv.

•

Bedre samsvar mellom næringslivets behov og utdanningstilbudet i fylket.

Kompetanse
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Sammenhengende kompetanseløp med vekt på samarbeid, samordning og omstilling/styrket
kompetanse i alle ledd:
• Se det helhetlige kompetanseløpet i sammenheng – fra barnehage til høyere utdanning.
• Ruste opp Opplandssamfunnet til å håndtere omstilling.
• Mer oppmerksomhet mot entreprenørskap og gründere.
• Utvikling av, og samarbeid om riktig og nødvendig kompetanse for å legge til rette for det
grønne skiftet.
•
•

Kompetanse for og om innvandrere.
Tettere samarbeid med og mellom private offentlige aktører for flere lærlingeplasser.

Samferdsel
Moderne, klimavennlige og effektive samferdselsløsninger fremmer attraktive bo- og
arbeidsmarkedsregioner:
•
•
•
•
•

•
•

Arbeide for redusert klimaavtrykk og lokal miljøbelastning fra transportsektoren gjennom
redusert bilandel og busser med lavere utslipp.
Tiltak for videre vekst i markedsandelen for kollektivtransporten, herunder bedre
tilgjengelighet for alle brukere.
Bedret infrastruktur og kollektivtilbud i samarbeid med Hedmark for å skape en mer
integrert bo- og arbeidsmarkedsregion rundt Mjøsa.
Økt innsats på vedlikehold for å redusere etterslepet på fylkesvegnettet og gjøre dette
mer robust for å takle flom og ekstremvær.
Stort påtrykk og konstruktive innspill til regjeringen i samarbeid med Hedmark og
Østlandssamarbeidet for å realisere viktige samferdselsprosjekter i fylket gjennom
Nasjonal transportplan.
Fortsatt høyt trykk på fysiske og trafikantrettede trafikksikkerhetstiltak.
Fortsatt innsats for å gi alle deler av fylket god tilgang til digital infrastruktur.

Følgende nye regionale planer foreslås prioritert:
• Regional plan for verdiskaping.
• Regional plan for kompetanse.
Planer som foreslås rullert:
• Regional plan for klima og energi 2013-2024.
• Regional plan for folkehelse 2012-2016.
• Strategisk kollektivplan for Oppland.
Egenvurdering:
Regional planstrategi legger sentrale føringer for hvordan fylkeskommunen og de andre
regionale planmyndighetene prioriterer politisk oppmerksomhet og ressursbruk. Det er derfor
viktig at kommunene i Gjøvikregionen er kjent med strategiene og at disse samsvarer med de
interesser og satsinger som ligger i kommuneplaner og strategisk plan for regionen.
Den regionale planstrategien bør dessuten samspille med kommunale planstrategier som
vedtas innenfor regionen – og forutsetningsvis følge opp de nasjonale forventinger som er stilt
til regional planlegging.
Regionsjefen foreslår at følgende kommentarer, svar og endringsforslag oversendes som
Regionrådet sin uttalelse til høringsdokumentet:
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Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen
Generelle kommentarer – konkrete endringsforslag:
Regionrådet slutter seg til utsendt forslag til regional planstrategi Oppland 2016-2020, med
følgende merknader og endringsforslag:
•

Utkast til Strategisk plan for Gjøvikregionen og vedtatt Kommunal planstrategi for Gjøvik
kommune peker generelt på flere av de samme utviklingstrekk og utfordringene som den
regionale planstrategien – med vektlegging av næringsutvikling, kompetanse og samferdsel
som viktige politikkområder som videre samfunnsutvikling – sett i lys av det grønne skiftet.

•

Regionrådet er glad for at den regionale planstrategien er tydelig på betydningen av
utvikling av Mjøsregionen, med utviklingsperspektiver i forhold til Osloområdet. Med den
raske veksten i Osloområdet, vil det være behov for samarbeid om tiltak og posisjonering
- snarere i et mer kortsiktig enn langsiktig perspektiv. Gjøvikregionen ønsker en mer
offensiv og tiltaksrettet posisjonering av fylket vs. vekst nord for Oslo. Skal man få til et
forstørret arbeids- og boområde må man utvikle infrastruktur også på vestsiden av Mjøsa.
Fylkets forbindelser sørover må ikke bare gå gjennom Hedmark.

•

Det etterlyses en mulighetsbetraktning og strategi for å dra nytte av sentralisering i
byer/tettsteder – istedenfor å motarbeide dette ved å styrke distriktsvirkemidler. Det som
er lagt inn av føringer i Regional plan for attraktive byer og tettsteder må følges opp med
virkemiddelbruk som bygger opp under byer/tettsteders strategiske posisjon som positive
vekstgeneratorer for Opplandssamfunnet – uten at dette settes opp mot distriktspolitiske
mål.
Den regionale planstrategien tar ikke opp i seg den betydning og de muligheter som
etableringen av NTNU i Gjøvik åpner for – som internasjonal og nasjonal utviklingskraft.
Dette gjelder både i forhold til næringsutvikling og kompetansebygging – blant annet i
forhold til informasjonssikkerhet. NTNU i Gjøvik er et selvstendig forskningsuniversitet
som gir næringslivet i hele Innlandet økt nærhet og bedre tilgang til kompetanse og
innovasjonsevne – som katalysator for industriell og bærekraftig produkt- og
produksjonsutvikling. Oppland må innarbeide klare strategier for hvordan fylket ønsker å
samhandle med NTNU i Gjøvik som universitet for Innlandet og som ressurssterk
samfunnsutviklingsaktør. Den formuleringen som er satt inn i dokumentet må skiftes ut
med en langt mer offensiv og utviklingsorientert holdning.

•

•

Det er viktig at Opplandssamfunnet ser verdien av og aktivt støtter opp under det
industrielle- og teknologibaserte miljøet i Gjøvikregionen – med de ringvirkninger og
muligheter dette gir for nærings- og arbeidsplassutvikling. Det blir derfor viktig å
prioritere ressurser og oppmerksomhet på å videreutvikle eksisterende næringsliv.
Utdanningsløpet må stimulere til at ungdom tar utdanningsvalg som samsvarer med de
kompetansebehov som næringslivet har. En ser med bekymring på at det videregående
skoleløpet i Oppland blir gjenstand for utjevningspolitikk som reduserer mulighetene for å
tilby variert og næringsrelatert utdanning.

•

Den regionale planstrategien nevner landbruksnæringen spesifikt i forhold til
Gudbrandsdalen. Det bør framgå at Østre Toten og Gjøvik kommuner er to av de tre
største landbrukskommunene i Oppland. Landbruksnæringen i Gjøvikregionen er av stor
betydning for næringsutvikling i Oppland – både i forhold til satsing på matproduksjon og
produksjon i skognæring. Regionens muligheter innenfor grønne næringer synes ikke godt
nok definert mht. videre politikkutvikling og strategiske prioriteringer. Det forutsettes at
Oppland fylke følger opp vedtatt skog- og trestrategi for Innlandet.

•

Innenfor politikkområdet samferdsel, må regionene tas inn som samarbeidsaktør – ikke
bare ha fokus samarbeid med Hedmark og Østlandssamarbeidet. Hvorfor ikke peke på
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Akershus som strategisk viktig samarbeidspartner? Akershus sitter på nøkkelen for åpning
av veg- og baneløsninger mellom Gjøvikregionen/Sør-Oppland og Osloområdet.
•

Det uttrykkes tilfredshet med at det nå skal utarbeides en strategisk kollektivplan, denne
må ta høyde for bedre og mer effektive kollektivruter internt i regionene, mellom
regionene og på tvers av fylkesgrensene.

•

Det utvikles stadig flere digitale tjenester både privat og offentlig, og kravene til
hastighet for tjenestene som skal utføres øker. Det er viktig å øke dekningen av
høyhastighets bredbånd for næringslivet, men også for bosetting og inkludering. En slik
satsing vil også være nyttig for å sikre en aldrende befolkning gode tjenestetilbud og en
trygg hverdag.

•

Regionrådet forventer at den regionale planstrategien tar opp i seg de føringer og
anbefalinger som kommer ut av den aktuelle KVU-prosessen rundt rv4 og Gjøvikbanen. Det
må i den regionale planstrategien gis støtte til utbygging av rv 4 som firefelts motorveg
mellom Gjøvik/Hunndalen og Mjøsbrua/E6 og til sammenknytning av Gjøvikbanen med
Dovrebanen. I det utsendte dokumentet er det kun referert til delvis dekkende innspill til
NTP på dette området; det er ikke ført opp som prioritert punkt i planstrategien.

•

Ut over de tre utpekte politikkområdene, savnes det strategiske vurderinger knyttet til
håndtering av en av de store utfordringene de siste årene; tilstrømningen av flyktninger
og integreringsutfordringer og – grep. Gruppen er en undervurdert ressurs som trenger god
oppfølging. For å forebygge psykiske lidelser og utenforskap er det viktig å tenke på
sysselsetting og inkludering allerede fra dag en ved ankomst Norge - bl.a. for å forhindre
lediggang. Det er viktig for helsen å føle at man er til nytte, det gjelder også asylsøkere.
Strategi og tiltak for integrering, med sysselsetting og bosetting, er viktig for
befolkningsutvikling - og for å hindre at alle trekker inn til Oslo.

•

Sykehusstruktur er så vidt nevnt. Hvilken strategi har Oppland rundt sykehus i fylket – slik
at Oppland ikke blir sittende uten sykehus og Hedmark med tre? Det er viktig at det gis et
godt medisinsk tilbud, nærmest den mest befolkningstette regionen i fylket, slik at man
unngår funksjonsfordelingen og alle ulemper dette medfører for pasienter.

•

Folkehelse og sosiale helseforskjeller nevnes så vidt. En vet at tiltak som når alle har best
effekt på utjevning av forskjellene – for eksempel vil gratis skolefrukt til alle pluss en
times fysisk aktivitet daglig i skolens regi ha positiv effekt på alle sosiale lag. Dette som
innspill til varslet rullering av Regional plan for folkehelse.

•

Ved utarbeiding av de nye regionale planer – og rullering av eksisterende – er det viktig at
regionene og kommunene trekkes med. De mål og prioriteringer som nedfelles i de ulike
planer må følges opp av gjensidig forpliktene prioritering av handling og ressursbruk.
Forutsetningen er at planen blir forankret hos- og akseptert av de som blir berørt av dem.

Svar på spørsmålsstillinger:
Under forutsetning av at de kommentarer og endringsforslag som følger av punktene foran blir
hensyntatt og innarbeidet i planstrategidokumentet, er Regionrådet i Gjøvikregionen av den
oppfatning at dette fanger opp de viktigste muligheter og utfordringer, vil være i tråd med de
muligheter Oppland har – og vil bidra til å fremme en samfunnsutvikling i tråd med
ambisjonene.
______
Konsekvens for folkehelse:
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Planstrategivedtaket har ingen direkte konsekvens for folkehelsen, men oppfølging av de mål
og strategier som planen angir legger grunnlaget for satsinger som vil påvirke en rekke
folkehelsefaktorer på en positiv måte.

Gjøvik, 12.april 2016
Tore J Killi
regionsjef
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Høringsuttalelse til KVU-OSLO-NAVET fra Regionrådet i Gjøvikregionen
Vedlegg sak 9/ 16

Høringsuttalelse til KVU OSLO-NAVET , konseptvalgutredning for økt
transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo
Kommunene i Gjøvikregionen utgjør en del av Stor-Oslo Nord som er en samarbeidsallianse
som består av kommunene i Akershus og Oppland som er avhengig av Gjøvikbanen og Rv
4. Denne høringsuttalelsen er primært utarbeidet med henblikk på å vurdere hvordan
trafikken fra dette området blir ivaretatt i utredningen.
Forslag til vedtak:
- forhold knyttet til Gjøvikbanen
1. Regionrådet i Gjøvikregionen mener utredningen er omfattende og systematisk og
framstår som grundig og gjennomarbeidet. I utgangspunktet ville det vært naturlig å
anta at en KVU for Oslo-Navet ville ha stor betydning for hele tiltaksområdet. Men
ettersom tiltakene som vurderes i konseptene er nært knyttet til KVUens
kjerneområde (innenfor Ring 3), blir tiltak utenfor dette området utydelig. Når hele
Gjøvikbanen i tillegg er definert som ytterstrekning, blir det svært lite som bidrar til
bedre forhold for reisende utenfor kjerneområdet.
2. Regionrådet forutsetter at dette endres slik at strekningen som trafikkeres av lokaltog
(Hakadal/Jaren) blir en del av jernbanes innerstrekning. Når innerstrekninger på
andre baner går til Ski, Lillestrøm og Asker, er det uforståelig at stasjonene på
Grefsen, Nydalen og Kjelsås er å betrakte som stasjoner på ytterstrekninger. Med
foreslått kollektivknutepunkt på Sinsen vil det være spesielt interessant å få beskrevet
overgangsmuligheter fra Gjøvikbanen.
3. Regionrådet mener at tiltakene som er beskrevet i Brynsbakkepakken med to spor i
samme retning har stor betydning for mange banestrekninger og avgjørende for R
2027. Tiltakene som ligger i denne pakken må derfor gjennomføres så tidlig som
mulig i perioden.
4. Når S-bane etableres må slikt tilbud også vurderes for Gjøvikbanen i nåværende
trase. Tilbud fra Gjøvikbanens innerstrekning kan i likhet med tilbud fra Østfoldbanen
gå gjennom indre by i pendel mot Hovedbanen og Lillestrøm.
5. Regionrådet i Gjøvikregionen mener at Nittedalsbanen må prioriteres og vil
understreke banens betydning for gods. Nittedalsbanen er omtalt i kap. 7 som
framtidig mulige traseer for jernbane. Etablering av en slik bane vil åpne nye arealer
for bolig og næringsutvikling og bør prioriteres og avklares nærmere. At en slik bane
vil være enn naturlig del av et S-banesystem er tatt inn i utredningen. Betydningen
denne banen vil ha for gods er imidlertid ikke tatt med. Dette vil bli banen for gods til
Bergen. Med en sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen vil den også være
bane for gods til Trondheim. Banens betydning for gods må derfor innarbeides og fig.
7-9 på s. 151. I tillegg vil etablering av Nittedalsbanen medføre at det ikke er behov
for sporet som i dag går mellom Alna og Grefsen. Dette vil frigjøre verdifullt areal i et
av Oslos prioriterte byutviklingsområder (Hovinbyen)
-

forhold knyttet til RV 4
1. Regionrådet mener det er positivt at dobbelt løp i Hagaentunnellen er tatt med i 0+
alternativet
2. Regionrådet registrerer at trikk til Tonsenhagen er også med i 0+- alternativet og
forutsettes således gjennomført uavhengig av hvilke konsepter som velges. Denne
trikketraseen vil beslaglegge store deler av nåværende trase til Rv 4 mot
Sinsenkrysset. Vi vurderer det derfor som svært mangelfullt at dette tiltaket er
innarbeidet, uten at en vurderer behovet for å endre trase for Rv 4 og bygge ny
diagonal i Groruddalen. Regionrådet forutsetter at en slik vurdering gjøres før endelig
rapport foreligger.
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Saksdokumenter
•
•

KVU Oslo-Navet (kortversjon) – Fra nav til nettverk
KVU Oslo-Navet, Hovedrapport m/vedlegg

Vedlagt
Ja
Nei

Hovedrapporten er tilgjengelig på: http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Utredninger/Skalutrede-nye-tunneler-i-Oslo/Nyheter/leveranse/

Bakgrunn
Konseptvalgutredning er et lovpålagt
utredningsarbeid som må gjennomføres for
tiltak av en viss størrelse. Utredningen utføres
etter strenge regler, hvor flere ulike konsept
skal sammenlignes for å finne de
samfunnsøkonomisk beste løsningene
I mandatbrevet Samferdselsdepartementet
sendte i forb. med KVU Oslo-Navet var
hovedoppgaven for arbeidet følgende:
… KVU-en skal belyse om og eventuelt hva
slags kollektivt transporttilbud som må utvikles
for at det overordnede politiske målet om at
veksten i persontransporten skal skje med
kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris.

Utredningens (KVUens) innhold
Planavgrensning
Tiltaksområde for arbeidet er grovt definert
som området rundt Oslo som kan betjenes av
lokaltog (lyserødt på kartet). For
jernbanetilbudet innebærer dette strekingene
på Østfoldbanen til Ski, Hovedbanen til
Lillestrøm og Drammenbanen til Asker. Hele
Gjøvikbanen er imidlertid definert som en del
av jernbanens ytterstrekning og inngår ikke i
utredningens tiltaksområde.
Kjerneområdet til arbeidet er kollektivsystemet
innenfor Ring 3, og det er her hovedvekten er lagt ved valg av tiltak.
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Prinsipielle valg i KVUen - Fra nav til
nettverk
Et hovedprinsipp i KVU-arbeidet er
opparbeidelsen av et nettverk i
kollektivtilbudet. I dag er kollektivreisende i
svært stor grad avhengig av å komme seg
gjennom Oslo S (eller Jernbanetorget).
Dette gjør strukturen sårbar for forsinkelser
og kapasitetsproblem, og er ikke alltid den
beste løsningen når målet for reisen er
utenfor sentrumskjernen. Ved å ha flere
alternative valg i et kollektivnettverk får
man et sikrere og mer effektivt tilbud.

Rollefordeling mellom
kollektivtilbudene
KVU Oslo-Navet har hatt fokus på hvilket
kollektivmiddel som brukes hvor, og hva
som er ideell bruk for de ulike reisemåtene.
Mens bussen er et reisemiddel som gir god
flatedekning, er trikk egnet for å ta noe
større passasjertall. Togtrafikken har enda
større maksimal kapasitet, og er dessuten
godt egnet for å ta lengre reiser. Metroen
er ikke egnet som regionalt reisemiddel,
men den har svært god systemkapasitet.

Frekvens på kollektivtilbudet i Osloområdet
Kartet på neste side viser hvilken frekvens som foreslås lagt til grunn for kollektivtilbudet i
Osloområdet. Forslaget er utarbeidet med utgangspunkt i Regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus.
Byrområdet innenfor Ring 3 skal betjenes med 5 minutters frekvens, og de tre bybåndene
mot Asker, Lillestrøm og Ås med 10 minutters frekvens. Utenfor bybåndene skal tilbudet
være sentrumsrettede linjer med 30 minutters frekvens. Av kartet går det fram at det
foreslåtte tilbudet mot Nittedal har 30 minutters frekvens både på veg og bane.
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Frekvens på kollektivtilbudet i Osloområdet

Valgte konsept
For å ha et rimelig sammenligningsgrunnlag er det, som vanlig i utredninger, utført
beregninger for en fremtidig situasjon hvor det er gjort få grep for å møte framtidas
utfordringer. Dette kalles 0-alternativet, og tiltak som legges inn her er enten startet opp eller
vedtatt finansiert.
I denne KVUen er det imidlertid vurdert som usannsynlig at det ikke blir gjort flere tiltak innen
beregningsperioden (2030 og 2060). Man har derfor beregnet et 0+-alternativ som vurderes
som mer relevant.
Tiltakene som er tatt med i 0-alternativene er med i alle beregnede konsepter.
I 0+-alternativene er flere store tiltak forutsatt gjennomført, blant annet metro til Lørenskog og
E18 Vestkorridoren. For vår region er det mest interessant at alternativet inneholder dobbelt
løp i Hagatunnelen og trikk til Tonsenhagen som planlegges i nåværende trase for Rv 4 fra
Sinsenkrysset og oppover.
Det nevnes at tilbud om trikk til Tonsenhagen må sees i sammenheng med ev. endring av
veisystemet i Groruddalen. Men at dette vegprosjektet ikke er tatt med i konseptet og heller
ikke med i de samfunnsøkonomiske analysene.
Brynsbakkepakken, som bl.a. inneholder ombygging til retningsdrift i Brynsbakken, er også
med her. Dette muliggjør 30-minutters ruter til Skien, Halden, Lillehammer og Hønefoss. I
tillegg til 30-minutters avganger med lokaltog til Tønsberg, Dal og Moss.
Tilbudet på Gjøvikbanen er ikke omtalt med presenteres i figur som uforandret (se under),
med 40-minutters rute til Hakadal, 60-minutters til Jaren og 120 min. mellom hvert tog til
Gjøvik.
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Følgende konsepter er utredet:
K1 – Trikk- og busskonseptet
Dette konseptet består i hovedsak av en sterk satsing på ekspressbusser på hovedaksene
inn til kjerneområdet. I indre by betjenes kollektivtilbudet i størst mulig grad med trikk.
Busstilbud på Rv 4 er ikke omtalt men presentert med en tydelig grønn pil inn mot
knutepunkt på Sinsen, slik figuren under viser.

K1 har en antatt investeringskostnad på ca 43,4 mrd.kr. Dette er ikke det dyreste konseptet,
men det er allikevel det minst samfunnsøkonomisk nyttige. Det har blant annet sammenheng
med at det har liten virkning utenfor de regionale knutepunktene. I indre by har det en
moderat effekt, og kan ha uheldige virkninger på fremkommelighet og sikkerhet for gående
og syklende.
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K2 - Metrokonseptet
Konseptet innebærer en generell heving av frekvensen i hele metronettet. Dette er mulig
gjennom etablering av en ny metrotunnel gjennom sentrumskjernen. Metronettet blir da et
slags 8-tall, og styrkes med flere avganger og åpner for nye reisemuligheter i indre by. Se
figur under.
For vår region har konseptet litt dårligere busstilbud mot Sinsen enn K1. Togtilbudet er som i
K1.
Investeringskostnadene for K2 er på ca 35,5 mrd.kr. Dermed er dette det rimeligste
konseptet, og det har relativt bra samfunnsøkonomisk nytte. Den gode avkastningen på
konseptet kan tilsi at deler av dette bør realiserer relativt raskt.

K3 – S-bane- og metrokonseptet
Konseptet har en omlegging til S-bane på lokalbanene inn til indre by, og etablering av en ny
metrotunnel gjennom Oslo sentrum. Togtilbudet baseres på at trafikken inn mot Oslo
separeres i et S-banesystem og et regiontorgsystem.
S-bane er en forkortelse for storbybane, beregnet for betjening av markeder med kortere
reiseavstander innenfor Asker, Lillestrøm og Ski. Det kan også brukes på reiser utenfor disse
områdene. De viktigste forskjellene i forhold til dagens lokaltog er:
• Hyppigere avganger og god kapasitet.
• Mange dører for rask på- og avstigning og god plass både til å sitte og stå.
• Tilpasset reiser på 10–30 minutter: Behøver ikke toaletter, kioskautomater eller
konduktørrom. Gir lavere drifts- og vedlikeholdskostnader og mer kapasitet
• Enmannsbetjente tog
S-bane kjøres på vanlige jernbanespor der det også kan gå andre tog, for eksempel godstog.
S-banen vil være mer integrert i hovedstadens transportsystem og byutvikling enn en
tradisjonell jernbane.
Alternativet innebærer bygging av nye S-banetuneller. En vestover fra Oslo S mot Lysaker
og en nordover fra Nasjonalteateret, gjennom indre by mot Bislett, Sinsen og
Alnabruområdet. Se røde stiplete linjer på fig. på neste side.
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Dette gjør at tog fra Østfoldbanen kan pendle gjennom indre by mot Hovedbanen. Pendel
Ski- Lillestrøm kan ha frekvens på 6 – 8 avganger pr. time. Omleggingen muliggjør også flere
avganger på pendlene Lillehammer-Skien, Drammen-Hamar, Halden-Hønefoss og
Fredrikstad – Lysaker. Konsekvenser for Gjøvikbanen er ikke omtalt.
Konseptet skiller seg fra de andre ved at nettverket spres til flere sterke knutepunkt rundt
indre by (som Bryn og Sinsen).
K3 er det dyreste konseptet, med en investeringskostnad på 60,9 mrd.kr. Dette er
imidlertid konseptet med størst potensiell nytte, og det har god samfunnsøkonomisk
nytte sammenlignet med de andre.

K4 – Jernbane- og metrokonseptet
Konseptet omfatter blant annet satsing med flere avganger på metro og regional
jernbane.
Bygging av ny regiontogtunell under Oslo (Oslo S – Nasjonalteateret – Skøyen) vil gjøre
at togtrafikken separeres. To lokaltogpendler kan kjøres hvert 10. min. gjennom
eksisterende tunnel og det blir mulig med flere avganger på alle lokaltogstrekningene.
Det er imidlertid ikke skissert noen økning av tilbudet på Gjøvikbanen
Bryn blir et kollektivknutepunkt med overgang til tog, S-bane og metro. Hva knutepunktet
på Sinsen inneholder, som ligger tett på Gjøvikbanen, er ikke beskrevet i hovedrapporten
K4 er beregnet å koste ca. 55 mrd.kr, men har relativt god samfunnsøkonomisk nytte.
Som for K3 gir utvikling av jernbanenettet god kapasitet, og muligheter for å skalere opp
tilbudet i takt med økt behov.
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Restriktive tiltak:
Tiltakene som er foreslått i konseptene er egnet for å ta en økende etterspørsel etter
kollektivreiser. Det antas allikevel at det ikke vil være mulig å nå målet om nullvekst for
persontransport uten utstrakt bruk av restriktive tiltak mot bilbruk.
Det er vist noen eksempel på hvilke tiltak som kan være aktuell. Blant slike tiltak er:
• Redusert bilframkommelighet på gatenettet.
• Vanskeligere og dyrere å parkere.
• Fjerning av gratis arbeidsplassparkering innenfor ring 3.
• Redusere adgangen til å bruke bil i trikkegater.
KVUen sier lite om hvile tiltak som anbefales og hvordan disse eventuelt kan virke sammen
med kollektivtiltakene som foreslås.
Utvikling av ytterstrekningene og forslag som ikke er med i valgte konsept:
Rutemodell 2027 (R 2027), som er under utarbeidelse, har som mål å gi best mulig togtilbud
etter at Follobanen og mye av IC-utbyggingen er foretatt. Modellen forutsetter gjennomført
Brynsbakkepakke og maksimal utnyttelse av Oslonavet.
R2027 gir mulighet for forsterket tilbud på de fleste jernbanestrekninger ut fra Oslo, også
Gjøvikbanen. Det framgår at banen i tilfelle må bygges ut med dobbeltspor for å kunne
avvikle både person- og godstrafikk.
Blant nye traseer på ytterstrekningen nevnes ny innføring av Gjøvikbanen til Hovedbanen
(Nittedalsbanen). Om denne heter det: «En ny Nittedalsbane gir muligheter for en radikalt
bedre betjening av Nittedal, Hadeland og Toten/Gjøvik, samt bedre kapasitet for godstog.
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Nittedalsbanen gir også muligheter for å utvikle en ny forbindelse til Gardermoen dersom
etterspørselen på dagens Gardermobane overstiger kapasiteten inn mot Oslo».
Blant utviklingsmulighetene for en slik utbygging nevnes muligheten for å knytte Nittedal til Sbanenettet, illustrert gjennom figur under.

Oslo-Navets anbefalinger
Den samfunnsøkonomiske analysen av konseptene viser at K1 (trikk og buss) er klart
dårligere enn andre, og at K2 til K4 har alle relativt god netto nåverdi. Av konseptene er det
K2 som har best netto nytte. Ser man på ikke prissatte konsekvenser er K3 og K4
forholdsvis like, selv om K3 (S-bane og Metro) er vurdert som best med hensyn på by- og
tettstedsutvikling. Se fig. under.

.
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Det anbefalte forslaget er en kombinasjon av elementer fra flere av konseptene.
De anbefalte jernbanetiltakene innebærer etablering av lokalbanene mellom Lillestrøm, Ski
og Asker som S-baner, og bygging av S-banetunneler som vist i K3.
Det foreslås S-bane pendel på strekningen Ski – Lillestrøm som gir driftsfordeler fordi man
slipper å snu på Oslo S. Det regionale jernbanen får en ny stasjon under Bryn, noe som
skaper et sterkt kollektivknutepunkt, med lokalbane og metro.
Det etableres ny metrotunnel mellom Majorstua og Stortinget, og mellom Stortinget og
Tøyen. Dermed blir det mulig å øke frekvensen i hele metronettet.
De anbefalte konseptet er vist i figuren under.

Gjøvik 12.4.2016

Tore J Killi
regionsjef
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NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029
FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RGIONRÅDET I GJØVIKREGIONEN
Saksdokumenter:
Nasjonal transportplan 2018-2029 Plangrunnlag :
http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/20182029/Plangrunnlag/_attachment/1215451/binary/1098566?_ts=1539ec27368

Langsiktig jernbanestrategi: http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/20182029/Plangrunnlag/_attachment/1214265/binary/1095679?_ts=1535688eb18

Faglig grunnlag for motorvegplan http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/20182029/Plangrunnlag/_attachment/1214272/binary/1099322?_ts=153cbe90780

Bakgrunn:
Nasjonal transportplan (NTP) revideres hvert fjerde år. Grunnlagsdokumentet er utarbeidet
av transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor) og ble
presentert 29. februar i år. Dokumentet bygger på retningslinjer gitt av
Samferdselsdepartementet. Plandokumentet er sendt på høring til fylkeskommunene, de
fire største byene og andre som ønsker det. Høringsfristen er satt til 1. juli 2016, mens
Oppland fylkeskommune har satt fristen for innspill til 3.mai. Erfaringsmessig legger
departementet mest vekt på høringsuttalene som kommer fra fylkeskommunene. Det er
derfor viktig å komme med innspill til Oppland, Hedmark og Akershus fylkeskommuner, slik
at de kan innarbeide våre synspunkter i høringsuttalelsene de avgir. I tillegg bør Stor-Oslo
Nord og kommunene som er med i samarbeidet sende sine høringsuttalelser til
Samferdselsdepartementet. Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan vil bli lagt fram
våren 2017.
Fra plandokumentet:
Dokumentet tar utgangspunkt i regjeringens overordnede mål for transportpolitikken som er
å utvikle «et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til
lavutslippssamfunnet». Klimahensyn ligger til grunn for transportetatenes arbeid.
Transportsektoren må ta et stort ansvar for å redusere klimagassutslippene, i tråd med
Norges forpliktelser som følge av Paris-avtalen. For å nå klimamålet prioriterer
transportetatene å satse på nullutslippsteknologi, en betydelig økning i bruk av bærekraftig
drivstoff og satsing på kollektivtrafikk, gåing og sykkel i byområdene. Transportetatene
legger til grunn at mobiliteten skal opprettholdes.
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Målet er et moderne vegnett tilrettelagt for person- og nyttetransport. Gode vegforbindelser mellom
landsdeler og til utlandet vil bli prioritert for å sikre næringslivets konkurransekraft og tilrettelegge
for effektiv og sikker persontransport.
En vil også videreutvikle et effektivt og framtidsrettet jernbanenett. Jernbanen skal bidra til effektiv
og miljøvennlig persontransport med attraktive knutepunkter der tog og andre transportformer
møtes. Dobbeltspor og bedre kryssingsmuligheter er viktig for å øke punktlighet og pålitelighet.
Varehandelen har økt raskere enn verdiskaping og veksten i godstransporten er større enn den
økonomiske veksten. Veksten i godstransporten ventes å stige for alle transportformer, samtidig som
klimagassutslippene skal reduseres vesentlig. Transportetatene foreslår en strategi som vil gi
overføring av gods fra veg til sjø og bane. Dette vil bl.a. skje gjennom bedre sammenknytning mellom
transportformene i knutepunkter. I tillegg må det arbeides for at hver transportform blir mer
effektiv, miljøvennlig og sikker. Jernbanen må bli mer pålitelig og punktlig for å holde på dagens
markedsandeler og for å utvikle nye.
Nullvisjon
Nullvisjonen innebærer en langsiktig visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller
hardt skadde. Utfordringene knyttet til trafikksikkerhet er størst i vegsektoren, selv om det i de siste
årene har vært en klar reduksjon i antall alvorlige ulykker.
Eget program for fornyelse av fylkesveger?
Det er et betydelig forfall på fylkesvegnettet. Kostnaden knyttet til utbedring av dette er så
omfattende at transportetatene mener det bør vurderes et eget program for fornyelse av
fylkesveger. Sikkerhetsstandarden på fylkesvegnettet er mange steder lav, og den gjennomsnittlige
risikoen for å bli drept eller hardt skadd er om lag 50 prosent høyere her enn på riksvegnettet.
Statens vegvesen har fått i oppdrag å kartlegge om det er behov for å overføre fylkesveger som er
særlig viktige for næringslivet til staten. Etaten foreslår at 787 km av dagens fylkesvegnett overføres.
Blant strekningene er:
•
•

Fv22 Gjelleråsen x rv 4 – Hvam x E6
Fv33 Gjøvik x rv4 – Bjørgo x E16

4 km i Akershus
79 km i Oppland

For å få et mer robust, driftssikkert og pålitelig transportsystem vil transportetatene prioritere drift
og vedlikehold. En godt vedlikeholdt transportinfrastruktur som er rustet mot klimaendringer og
andre utfordringer vil også redusere kostnadene for infrastruktureiere og trafikanter.
Av dokumentet går det også fram at transportetatene anser at planleggingstiden er for lang. De
mener endringer i Plan- og bygningsloven bør vurderes.

2

Vedlegg sak 10/16 Nasjonal Transportplan 2018-2029 – Høringsuttale fra Regionrådet i
Gjøvikregionen

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet – langsiktig planlegging
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet har vært et sentralt kriterium i rangeringen av prosjekter, og
transportetatene presenterer en prosjektportefølje ut fra beregnet netto nytte. Transportetatene
skal bidra til høy verdiskapning ved at det skal være et godt samsvar mellom ressursbruk, effekter av
tiltak og prosjekter som gjennomføres. Utviklingen av transportinfrastrukturen må ha et langsiktig
perspektiv. Som en del av det forberedende NTP-arbeid er det utarbeidet stamnettutredninger for
vegnettet der behovene fram mot 2050 er analysert. Jernbaneverket har utarbeidet en langsiktig
jernbanestrategi for samme periode.
Rangering på grunnlag av fire ulike rammenivåer
Det er gjort rangeringer på grunnlag av fire rammenivåer: lav, basis, middels og høy ramme.
Rammene er fordelt på periodene 2018–2021, 2022–2023 og 2024–2029. I første del av
planperioden benyttes investeringsrammene i stor grad til bundne prosjekter. Dette er store
prosjekter som en i NTP 2014–2023 forutsatte skulle starte opp i perioden 2014–2017. Utbyggingen
av Rv 4 i Gran og Lunner er blant disse. Tilsammen innebærer dette at nye satsinger må vente til siste
seksårsperiode. I de to laveste rammenivåene går store deler av investeringsrammen i hele
planperioden til prosjekter som er definert som bundne.
Tabellen nedenfor viser totalrammen ved de ulike rammenivåene og fordeling til veg og bane.

To kapitler med særlig interesse for Stor-Oslo Nord.
Langsiktig jernbanestrategi og Motorvegplan.
I retningslinjene fra Samferdselsdepartementet ble transportetatene bedt om å beskrive større
strategiske satsinger som strekker seg utover planperioden. Omtalen skal vise hvordan prioriteringer
på kortere sikt bygger opp under ønsket utvikling på lang sikt. På bakgrunn av dette har
transportetatene utarbeidet egne underlagsrapporter som følger som vedlegg til plandokumentet
NTP 2018-2029.
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I plandokumentet er følgende figurer innarbeidet om framtidig jernbaneløsninger:

Gjøvikbanen er ikke spesielt omtalt i plandokumentet, men figurene viser hvordan
Gjøvikbanen er tiltenkt en rolle i det framtidige jernbanenettet nær Oslo og på Østlandet.
Langsiktige jernbanestrategi
I underlagsrapporten, vedlegg 5 Langsiktig jernbanestrategi, finner vi følgende om
Gjøvikbanen: «Rutemodell 2027 gir timesintervall for tog Oslo–Jaren, med mulighet for
timesintervall også til Gjøvik». Det framgår videre at en ved å legge om, oppgradere og
forlenge Gjøvikbanen til Moelv vil åpne for en betydelig forbedring av togtilbudet til og i
Mjøsområdet og til Hadeland. Det kan da kjøres fire tog i timen Oslo–Hamar, hvorav to går
videre til Lillehammer og to går videre via Moelv til Gjøvik på ny bane. Dette vil gi langt
raskere tog til Gjøvik enn i dag. Det kan også innføres et nytt togtilbud Oslo–Lillehammer via
Gjøvik. Den økte kapasiteten på Gjøvikbanen åpner for to tog i timen mellom Oslo og Jaren.
Motorvegplan
I plandokumentet er også nasjonal Motorvegplan omtalt. Denne er forankret i regjeringsplattformen.
Kartet under viser aktuelle motorvegstrekninger i Sør-Norge.
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Kostnader og redusert reisetid for lansert motorvegstrekning på Rv 4 går fram av tabellen under:

Tallene som kommer fram under kolonne Riksveg-utredningen viser kostnadene ved å bygge ut Rv 4 til dagens
vegnormalstandard.

Motorvegplanen følger som vedlegg 3 til plandokumentet. Her står følgende om Rv 4 Oslo-Jaren:
«Målet om 100 km/t på rv. 4 fra Oslo (Sinsen) til Jaren vil trolig løses best ved å føre ny veglinje fra E6
ved Hvam (rv. 22) opp til rv. 4 nord for Gjelleråsen og videre i ny veg fram til Roa. Strekningen fra Roa
til Jaren vil være ferdig utbygd når handlingsprogrammet er gjennomført. Planlagt fartsgrense er 100
km/t.»

Korridorvise omtaler Korridor 6: Oslo-Trondheim med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund
De nasjonale transportkorridorene håndterer de viktigste lange transportene i Norge. Det er
fastsatt åtte nasjonale transportkorridorer. Rv 4 og Gjøvikbanen er en del av korridor 6 OsloTrondheim. Kartet under viser tiltak i vår del av korridoren.
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I kapitlet er det nevnt at det pågår KVU-arbeid for transportsystemet Jaren (Oslo)- Gjøvik-Moelv.
Tabell over bundne prosjekter i korridoren har med følgende fra vårt område:

Om disse prosjektene er følgende tatt med: «I alle rammer er det lagt til grunn statlige midler til å
gjennomføre det planlagte prosjektet rv 4 Roa–Gran grense inklusiv Jaren–Amundrud i Oppland.
Utbyggingen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av
prosjektet.»
Tre vegprosjekter som var inne i NTP 2014–2023 er nå tatt ut og inngår ikke i noen av rammenivåene,
nytt tunnelløp på rv 4 i Hagantunnelen er et av dem.

Stamnettutredning Rute 6a.
Som nevnt innledningsvis er det som en del av det forberedende NTP-arbeidet utarbeidet
stamnettutredninger for alle transportkorridorene. Rute 6 a er utredningen for strekningen Oslo –
Trondheim. Fra denne tar vi med følgende om rv 4:
•
•
•
•

•
•

Rv. 4 går gjennom tre fylker - Oslo, Akershus og Oppland, og er særlig viktig for næringslivet i
Vest-Oppland
Fra Nittedal og inn til Oslo sentrum er framkommeligheten dårlig i rushtida morgen og
ettermiddag.
Det bør ikke legges til rette for økt personbiltransport inn mot Oslo langs rv 4.
Det er behov for sykkelekspressveg fra Rotnes i Nittedal inn mot Oslo sentrum
(Mailundvegen). Strekningen er på 20,1 km.
I presentasjon av strategi for å nå målene for ruta er kollektivfelt /sambruksfelt lansert på
strekningen Sinsen – Rotnes.

For strekningen Lygna – Mjøsbrua vil framtidig standard bli avklart gjennom pågående KVUarbeid.

Grenbanesamarbeidet.
I forbindelse med prosessen rundt revisjon av Osloregionens areal- og transportplanstrategien ble
det tatt et politisk initiativ fra noen kommuner som sokner til grenbanene. Initiativet endte opp i et
møte på Sørum i juni 2015 hvor det ble etablert samarbeid mellom 21 kommuner. Stor-Oslo Nord
var representert på møtet med flere ordførerne og med prosjektleder.
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Av mål- og strategidokumentet som ble vedtatt der er følgende tatt med som begrunnelse for
samarbeidet:
«Grenbanene er ikke tydelig nok kommunisert som viktige satsningsområder i nasjonal
transportplan. Kommunene langs Spikkestadbanen, Kongsbergbanen, Gjøvikbanen, Hovedbanen og
Kongsvingerbanen har derfor 25. juni 2015 inngått et samarbeid for å tale grenbanenes sak i
pågående revisjon av Nasjonal transportplan 2018-2029.»
Hovedmålet med samarbeidet er å få til en sterkere satsing på utvikling av grenbanene i

Østlandsområdet.
Dokumentet innebærer en forpliktelse om at «kommunene skal jobbe sammen for å påvirke
nasjonale myndigheter til å prioritere økt satsing på grenbanene i kommende Nasjonale
transportplan, og i påfølgende statsbudsjett og handlingsplaner.»
Blant tiltakene er:
•

•

Gjennomføre en felles utredning der man setter fokus på grenbanenes potensiale og den
samfunnsøkonomiske nytten av å bygge ut disse, herunder vurdere hvilke tiltak med god
samfunnsøkonomisk nytte for hver av banenestrekningene.
Utarbeide felles formuleringer angående den generelle satsingen på grenbanene knyttet til
uttalelse til Nasjonal transportplan 2018-2029, våren 2016.

Civitas AS fikk oppdraget og utredningen viser at potensialet ved å bygge ut grenbanene er langt
større en å bygge ut de ytre IC-strekningene. (*)
Den beregnede befolkningsveksten fram til 2040 er nesten dobbelt så stor langs grenbanene som
langs Ytre IC (31 % - 18 %). Langs grenbanene bor 136 000 mennesker mindre enn 1 km fra
stasjonene, mens tilsvarende tall for Ytre IC er 61 200. Kommunene grenbanene går gjennom har
over 100 000 pendlere, mens det er litt over 60 000 pendlere fra kommunene i Ytre IC.
Arealpotensiale for boligvekst har bare vært tilgjengelig for Indre IC + Ringeriksbanen. Men også her
er potensialet klart størst langs grenbanene. Dersom en ser på potensialet for boligvekst innenfor
timesradiusen fra Oslo er det mulig å få 50 000 nye boliger innenfor en avstand på 1 km. fra
stasjonene langs grenbanene, mens tilsvarende tall for Indre IC og Ringeriksbanen er ca. 26 000.
Se grafisk framstilling i figur under:
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I transportetatenes forslag til NTP 2018-2029 legges det opp til at hele IC-utbyggingen skal være
ferdig i 2030. Kostnadene ved dette er beregnet til over 100 mrd. kr. Tiltakene som foreslås på
grenbanene i Civitas-rapporten har en kostnad på i underkant av 25 mrd. Tiltakene på grenbanene
har også gjennomgående bedre samfunnsøkonomisknytte enn gjenstående tiltak langs Ytre IC.
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Østlandsstjerna
Følges disse tiltakene opp vil det kunne føre til etablering av den såkalte Østlandsstjerna, som
Transportøkonomisk Institutt lansert da de kvalitetssikret IC-utredningen i januar 2013.

Ny trase for Gjøvikbanen ut av Oslo
I rapporten Civitas har utarbeidet er det foreslåtte tiltaket på Gjøvikbanen ny trase ut av Oslo.
Tiltaket bygger på forslag utarbeidet i mulighetsstudien Jernbaneforum Gjøvikbanen fikk utarbeidet
sommeren 2015. Forslaget er også i samsvar med skisse som er lansert i KVU Oslo-navet, og trolig
også i samsvar med forslag som vil bli innarbeidet i pågående KVU-arbeidet for Gjøvikbanen.
(lanseres første uka i mai 2016). Bakgrunnen for nytt trasevalg ut av Oslo er at det ikke er mulig å øke
kapasiteten på Gjøvikbanen uten at utfordringene i Oslo løses.
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Det foreslåtte tiltaket på Gjøvikbanen innebærer ny dobbeltsporet bane fra Grorud til Hakadal og
bygging av ny stasjon i Nittedal. I Hakadal vil ny bane kunne skjøtes inn på eksisterende bane. Denne
løsningen innebærer også at Alnabanen (Dagens godsbane mellom Alnabru og Grefsen) kan legges
ned og arealet frigjøres til byutvikling i Oslo.
Banestrekningen Grorud-Hakadal er beregnet å koste 7,9 mrd. Med en netto nytte pr. budsjettkrone
på – 0,9. Til sammenligning kan opplyses at netto nytte på resterende prosjekt på Ytre IC
Vestfoldbanen og Østfoldbanen er på henholdsvis – 1,14 og -1,07. For Ytre IC Dovrebanen er
tilsvarende tall -0.93.

Arbeid med NTP i Oppland fylkeskommune.
Vi er en gjort kjent med at Oppland fylkeskommune har satt 3.mai som høringsfrist for innspill til
dem. Vi er også gjort kjent med at Oppland fylkeskommune ønsker å bygge videre på samarbeidet
som er etablert med Hedmark fylkeskommune og de andre fylkene på Østlandet gjennom
Østlandssamarbeidet (Revidert Østlandspakke). Videre er
Hedmark og Oppland Fylkeskommuner enige om følgende hovedmål:
•
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•
•
•
•

Styrke næringslivets konkurransekraft og gi arbeidstakerne større muligheter for interessant
arbeid innenfor en større region
God transportinfrastruktur på Østlandet gir bedre fremkommelighet for person- og
godstransport og reduserer miljøulempene
Veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange
Overføring av godstransport fra veg- til bane- (og sjøtransport)

Fylkeskommunene er enige om at gjeldende felles prioriteringer ligger fast og må fullføres
•
•
•

Lottorekka; Rv 4, E6, E16 og Rv 3/25 – Rv 3
InterCity – til Hamar 2023 og Lillehammer 2027
Gjennomføring av nødvendige og kjente tiltak på Dovrebanen nord for Lillehammer,
Gjøvikbanen, Røros-/Solørbanen og Kongsvingerbanen

Prioriteringen er følgende:
1. Lottorekka
2. IC-utbyggingen
3. Øvrige jernbanestrekninger
4. Fylkesveger
5. Samfunnssikkerhet
Jernbanepolitisk plattform ble vedtatt av felles fylkesting mellom Hedmark og Oppland i juni i fjor.
Herfra siteres følgende:
«Viktige steg mot framtida:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dobbeltspor til Hamar innen 2024, kapasitetsøkende tiltak for gods Hamar – Lillehammer
innen 2026 og ferdig-stillelse til Lillehammer innen 2027
Kryssingsspor på Kongsvingerbanen og kryssingsspor og strømforsyning på Gjøvikbanen
innen 2017
Elektrifisering av Røros- og Solørbanen og Raumabanen innen 2020
Godsterminal i Kongsvinger-området
Opprusting av Dovrebanen nord - reduksjon av risiko for skade ved flom og ras
Planlegging av ny bane mellom Oslo og Roa
Sammenkobling av Dovre- og Gjøvikbanen
Utbedringer for å ta mer person- og godstrafikk over Kongsvinger til/fra Sverige og
kontinentet»
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Vurdering – Forslag til høringsuttalese fra Regionrådet i Gjøvikregionen
Det framlagte grunnlagsdokumentet er svært omfattende. Mye av forutsetningen for
tiltakene som foreslås finnes i vedleggene. Til sammen er dette en omfattende
dokumentasjon det er utfordrende å få oversikt over.
Regionrådet i Gjøvikregionen vil understreke betydningen av at klimahensyn må legges til
grunn for transportpolitikken og at samferdselspolitiske prioriteringer må gjøres med
utgangspunkt i slike prioriteringer. Plangrunnlaget synes i stor grad å være en framskriving
av dagens situasjon uten å ta hensyn til at den oppvoksende generasjon antas å ville ha
behov for et annet transportbehov. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet må tillegges
avgjørende betydning, tiltak med størst samfunnsnytte må prioriteres og annet enn høy
økonomisk ramme (932 mrd) vil ikke innebære muligheter for å ta igjen noe av
eksisterende etterslep. En konsekvens av dette vil være prioritering av jernbanetiltak og
næringstransport.
Jernbane
Østlandsstjerna må prioriteres.
Østlandsstjerna (Grenbaner) må legges til grunn som utbyggingsstrategi for å drive fram en
velfungerende flerkjernestruktur på Østlandet. Det vises i den forbindelse til rapporten
«Østlandsstjerna – trafikkgrunnlag og infrastrukturtiltak» utarbeidet av Civitas i mars
2016.
Gjøvikbanen – kortsiktig tiltak.
Når ny kontakt om trafikk på Gjøvikbanen skal inngås i desember 2017 forutsettes det at
nødvendige krysningsspor, signalanlegg og tilstrekkelig strøm er på plass slik at
timesavgang til Gjøvik kan etableres med de nye togsettene.
Gjøvikbanen – langsiktige tiltak.
I Nasjonal transportplan 2018-2029 må det settes av midler til planlegging og utbygging av
Gjøvikbanen. Det vises i denne sammenheng til den store betydning banen har for gods og
potensialet banen har for boligbygging nær stasjonene.
I første omgang må det settes av midler til planlegging og bygging av:
• Dobbeltsporet bane på strekningen Grorud – Hakadal. Dette vil løse banens
kapasitetsutfordringer i Oslo, ha stor betydning for godstrafikken og frigjøre
arealet Alnabanen beslaglegger til byutvikling i Oslo. Det vises også til at dette
prosjektet skårer bedre på samfunnsøkonomi enn resterende prosjekter på Ytre IC
på Vestfoldbanen og Østfoldbanen.
• Parsell Gjøvik- Moelv. Dette vil binde Gjøvikbanen og Dovrebanen sammen og
åpne for et betydelig forbedret togtilbud i Mjøsområdet og gjøre Gjøvikbanen til
en viktig del av det nasjonale jernbanenettet. En slik sammenkobling vil gjøre det
mulig med godstrafransport mot Trondheim over Gjøvikbanen. I tillegg vil det åpne
for den «store rundkjøringa på Østlandet» hvor tog kan trafikkeres strekningen
Oslo-Gjøvik-Hamar Gardermoen –Lillestrøm- Oslo.
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Veg

•
•
•
•
•
•

Rv 4 må bygges ut til 4-felts veg på strekningen Gjøvik – Mjøsbrua.
Økt statlige andel til finansiering av Rv 4 på strekningen Roa – Gran grense, slik at
bomsatsen blir akseptabel.
Prioritering av utbygging av Rv 4 forbi Nittedal sentrum.
Forsere og prioritere planlegging av tverrforbindelse mellom Rv 4 og E6 – jfr
nasjonal Motorvegplan.
Støtte til forslaget om opprettelse av et eget program for fornyelse av fylkesveger

Hele FV 33 må omklassifiseres til Riksveg ikke bare strekningen Gjøvik-Bjørgo – for
Gjøvikregionen vil helhetlig utbygging av strekningen Gjøvik – Eidsvoll (E-6) være av
stor betydning.
Gjøvik 17.april 2016
Tore J Killi
Regionsjef

(*)
IC-strekningene er jernbanestrekningene fra Oslo til Halden, Lillehammer og Skien. Indre IC
er strekningene fra Oslo til Sarpsborg, Hamar og Tønsberg, mens strekningene SarpsborgHalden, Hamar-Lillehammer og Tønsberg-Skien benevnes som Ytre IC.
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