
 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Regionrådet 
Møtested: Kommunestyresalen i Søndre Land rådhus 
Dato: 12.05.2017 
Tid: Kl. 08:30 

 
 
 
Tilstede:  
Guri Bråten,  Tove Haug, Ola Tore Dokken, Tore Stensrud, Leif Waarum, Hege Eriksen, Elin Solberg, 
Terje Odden, Erik Bjørnsveen, Jon Odden, Bjørn Iddberg, Anne Bjertnæs, Hans Olav Rolijordet, Even A 
Hagen, Thorleif Bang, Magnus Mathisen, Bjørn Fauchald, Jarle Snekkestad, Aslaug Dæhlen, Arne 
Skogsbakken, Bjørn Bollum, Bjørn Evensen, Trond Carlson, Nils Hesthagen, Gunn M Rusten, Brooke 
Schjellerud, Tore J Killi (ref) 
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Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
10/2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet 

17.03.17 
17/4799  

11/2017 Åpen post og orienteringssaker 17/4799  

12/2017 Regional strategi for gode bomiljø og 
lokalsamfunn 

17/4720  

13/2017 Høring av planprogram - regionale planer 17/4721  

14/2017 Forslag til møtedatoer for regionrådet høsten 
2017 

17/4737  

15/2017 Kompetansesenter for lønnsomt og bærekraftig 
landbruk 

17/4740  

16/2017 Uttale vedrørende arbeid med utflytting av 
statlige arbeidsplasser innen landbruk 

17/4744  

17/2017 Uttale om lokalt politiarbeid 17/5337  
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10/2017: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet 17.03.17 
 
Regionrådet 12.05.2017: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REG- 10/2017 Vedtak: 
Protokollen fra møte i Regionrådet 17.03.17 godkjennes. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11/2017: Åpen post og orienteringssaker 
 
Regionrådet 12.05.2017: 
 
Behandling: 
 

 

 
REG- 11/2017 Vedtak: 

Tas til orientering. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12/2017: Regional strategi for gode bomiljø og lokalsamfunn 
 
Regionrådet 12.05.2017: 
 
Behandling: 
 

 
REG- 12/2017 Vedtak: 
Regionrådets vedtak: 

1.Regionrådet slutter seg til strategi og tiltak beskrevet i Gjøvikregionmodellen og gir sin 
tilslutning til ambisjonene om utvikling av framtidas bomiljø og lokalsamfunn. 
2.Regionrådet ber kommunene legge til rette for at mål og strategier i Gjøvikregionmodellen 
så tidlig blir gjort kjent, innarbeidet og tatt i bruk så tidlig som mulig i planlegging og 
saksbehandling for å sikre utvikling av gode framtidige bomiljø og lokalsamfunn. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13/2017: Høring av planprogram - regionale planer 
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Regionrådet 12.05.2017: 
 
Behandling: 
Det kom inn forslag til endringer og suppleringer som er innarbeidet i en endelig versjon. 
 
Følgende forslag fra Ola Tore Dokken er tatt inn i høringsuttalelsen. 
  
Forslag til nye punkt i regionrådets uttalelse plan for verdiskaping; 
· Det er sentralt at planen for verdiskapning tar hensyn til at Land-kommunene, som to 

distriktskommuner med distriktsvirkemidler i Gjøvikregionen, har utfordringer og muligheter 
som i en del sammenhenger krever en målrettet og skreddersydd innsats. 

· I tillegg til Mjøsa, ligger det et stort urealisert potensiale i reiselivs- og opplevelsesnæring 
knyttet til Randsfjorden og Synnfjellet. 

  
Regional plan for kompetanse: 
· Avsnittet (kulepunkt) med påstand om at «Regionrådet vil videre uttrykke sin bekymring» 

vedr. elevtallet i videregående skole og synkende elevtall i distriktene, tas ut av uttalelsen.  
  
Regional plan for samferdsel: 
  
· Aksen Oslo – Valdres – Bergen; E16, FV33 og Gjøvik- og Bergensbanen 

en viktig transportåre mellom øst og vest for regional- og internasjonal transport. 
 

  
Bjørn Iddberg viste til at Gjøvik kommunen i sin uttalelse støttet opp, utdypet og supplerte den 
regionale høringsuttalelsen. For å unngå å liste opp alle områdene som ble listet opp henvises det 
herved til Gjøvik kommunes uttalelse  i nytt punkt 2 i vedtaket 
 
 

 

 

 
REG- 13/2017 Vedtak: 

1. Regionrådet vedtar forslag til høringsuttalelse, slik denne fremgår i saksens 
vurderingsdel, som sin høringsuttalelse til foreslått planprogram for Regional plan for 
verdiskaping, regional plan for kompetanse og regional plan for samferdsel. 

2. Regionrådet viser ellers til uttale fra Gjøvik kommune som utdyper og supplerer 
regionens uttalelse. 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14/2017: Forslag til møtedatoer for regionrådet høsten 2017 
 
Regionrådet 12.05.2017: 
 
Behandling: 
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Møtet foreslått 8.desember ble flyttet til 15.desember. 

 

 
REG- 14/2017 Vedtak: 
Regionrådet slutter seg til følgende  møtedatoer og møtested for regionrådsmøtene høsten 2017 
1. 8.september i Nordre Land 
2. 27.oktober i Gjøvik 
3. 15.desember i Østre Toten 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15/2017: Kompetansesenter for lønnsomt og bærekraftig landbruk 
 
Regionrådet 12.05.2017: 
 
Behandling: 
Utsettelsesforslag ble fremmet 

 

 
REG- 15/2017 Vedtak: 
Saken utsatt 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16/2017: Uttale vedrørende arbeid med utflytting av statlige arbeidsplasser innen landbruk 
 
Regionrådet 12.05.2017: 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

 
REG- 16/2017 Vedtak: 
Regionrådet slutter seg til vedlagte støtteerklæring til Østre- Toten sitt arbeid med å få tilflytting av 
statlige arbeidsplasser innen landbruk. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17/2017: Uttale om lokalt politiarbeid 
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Regionrådet 12.05.2017: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 17/2017 Vedtak: 
Regionsjefens forslag til vedtak: 

1. Regionrådet vil understreke at den tidligere modellen med god tid til oppsøkende 
politiarbeid  på skoler og i andre ungdomsmiljøer bør opprettholdes. I tillegg  må 
forebyggende barne- og ungdomsarbeid i tida framover  få enda mer fokus i kommunal 
og regional regi.  
 

2. Regionrådet ber om at vedtaket blir oversendt politiet og at det tas initiativ til et 
regionalt dialogmøte med politiet.  

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


