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Utvalg: Interkommunalt politisk råd 
Møtested: Bright House, Mustad Næringspark 
Dato: 15.06.2020 
Tid: Kl. 08:30 

 
 
Interkommunalt politisk råd - Bright House 08:30, mandag 15.6. 
 
Gi beskjed til tore-jan@gjovikregionen.no innen 10.6 kl 12 dersom det er grunner til at du må følge 
møtet i teams. 
 
Orienterings og drøftingssaker - ca tidfesting 
- Kl 08:35 NHO, innleder om næringsvennlige kommuner- meningsutveksling 
- Kl 09:15 Arbeidslivets – og utdanningsinstitusjonenes behov for kompetanse – ny yrkesfagsstruktur 
, framtidas tilbudsstruktur, hva er spesielt for Gjøvikregionen, innledninger og vurderinger fra 
sentrale aktører i Innlandet 
o NTNU 
o Fagskolen i Innlandet 
o Total Innovation AS 
o NHO 
o Regionalt kompetanseforum 
 
- Ca kl 10:15 
- Utredning av ny organisering av voksnes læring , hva skal utredes og når iverksettes ny 
organisering? 
- Etablering av HelseINN-Senter for tjenestedesign og Industriell innovasjon i Bright House  – m 
kommunene som nav 
- NTP 2022-2033, status for utredninger og dialog , framdrift og strategi for arbeidet i Stor-Oslo N 
- Evt 
 
Ca kl 10:45: Andre saker til politisk behandling 
 
 
 
 
 
Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
07/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.20 20/4211  

08/2020 Orienterings- og drøftingssaker - 
Interkommunalt politisk råd 15.06.20 

20/4211  

09/2020 Forslag til møtedatoer for råd og styre i 20/4197  
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Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd 

10/2020 Innlandsstrategi-høringsuttale fra 
Gjøvikregionen 

20/4201  

11/2020 Regnskap drifts-, prosjekt- og 
partnerskapsmidler for regionrådet 2019 

20/4196  

12/2020 Oppnevning av kommunal representant i Visit 
Innlandet 

20/2624  

 
 
Gjøvik, 08.06.20 
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Anne Kristin 
Vestrum 

Dato: 08.06.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

07/2020 Interkommunalt politisk råd 15.06.2020 

 
 

Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.20 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 
Vedlegg i saken: 
08.06.2020 Protokoll fra møte 17.02.20 - Interkommunalt politisk råd 
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Vestrum 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

08/2020 Interkommunalt politisk råd 15.06.2020 

 
 

Orienterings- og drøftingssaker - Interkommunalt politisk råd 15.06.20 
 
Tas til orientering. 
 

- Kl 08:35 NHO, innleder om næringsvennlige kommuner- meningsutveksling 
- Kl 09:15 Arbeidslivets – og utdanningsinstitusjonenes behov for kompetanse – ny 

yrkesfagsstruktur , framtidas tilbudsstruktur, hva er spesielt for Gjøvikregionen, 
innledninger og vurderinger fra sentrale aktører i Innlandet 

o NTNU 
o Fagskolen i Innlandet 
o Total Innovation AS 
o NHO 
o Regionalt kompetanseforum 

 
- Ca kl 10:15  
- Utredning av ny organisering av voksnes læring , hva skal utredes og når iverksettes ny 

organisering? 
- Etablering av HelseINN-Senter for tjenestedesign og Industriell innovasjon i Bright House  

– m kommunene som nav 
- NTP 2022-2033, status for utredninger og dialog , framdrift og strategi for arbeidet i Stor-

Oslo N 
- Eventuelt 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/37555 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 07.06.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

09/2020 Interkommunalt politisk råd 15.06.2020 

 
 

Forslag til møtedatoer for råd og styre i Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
1. Møtedatoer for styret i Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd fastsettes til 7.september og 
16.november i Bright House 
2. Møtedatoer for rådsmøtene fastsettes til 5.oktober (Nordre-Land) og 14.desember (Gjøvik). 
3. Møtene avholdes på formiddag med oppstart kl 08.30. 
 
 
Fakta: 
«Skriv her» 
 
Egenvurdering: 
«Skriv her» 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
«Skriv her» 
 
Konklusjon: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/37642 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 08.06.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

10/2020 Interkommunalt politisk råd 15.06.2020 

 
 

Innlandsstrategi-høringsuttale fra Gjøvikregionen 
 

1. Regionsjefens forslag til vedtak: 
«Gjøvikregionen interkommunale råd viser til kommunenes uttalelser, og slutter seg til disse. 

 
2. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd mener følgende punkter må følges opp i de 

fylkeskommunale planene videre; 

3. De ulike delregionenes utfordringer og muligheter må vies større plass i de fylkeskommunale 
planene fremover, og planene må  

sikres en tett kobling til virkemidler for oppfølging. 
 

2. Gjøvikregionen vil be om at følgende momenter trekkes inn i de fylkeskommunale (4) planene; 
· INNBYGGERE: Gjøvikregionen har over 70 000 innbyggere. Folketallet i regionen er stabilt, men 

det er ulikheter kommunene  

imellom. Det å fortsette arbeidet med å utvikle bostedsattraktiviteten i alle kommunene blir 
et viktig satsningsområde fremover, 
med blant annet gode offentlige tjenestetilbud, som bl.a. et best mulig videregående 
skoletilbud nærmest mulig elevens hjem.  

· INNOVASJON: Gjøvikregionen er en dynamisk om mangfoldig næringsregion, med en samlet 
omsetning fra aksjeselskaper alene 

 på 40 milliarder kroner. Industri, teknologi, landbruk og cybersikkerhet er regionens 
fortrinn, og reise-, fritids- og  
opplevelsesproduktet  er viktig for flere av kommunene. NTNU, HfY (Høyskolen for 
Yrkesfag), Fagskolen i Innlandet,  
NCE Manufacturing, Sintef Manufacturing,  NIBIO Apelsvoll, Norwegian Catapult Raufoss, 
Total Innovation AS,  
Læringsfabrikken, Landsbyen Næringshage AS og enda flere  kompetansemiljø gjør 
Gjøvikregionen til den regionen i Innlandet 
 som har det beste utgangspunktet for kompetansedrevet innovasjon  i fremtiden. Dette 
forsterkes ytterligere med satsningen  
rundt innovasjonshuset Bright House i Mustad Næringspark. Men, dette må hele tiden vies 
oppmerksomhet og stimuleres. 

· INKLUDERING: Regionen preges av mangfold, men det er utfordringer knyttet til språk, 
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utdanning og arbeid for alle. Å ha et arbeid  

er den  viktigste inkluderingsfaktoren, og arbeidsplassutvikling er derfor et hovedmål. 
Regionen har mange store arbeidsplasser 
 med utenlandske  kompetansepersonell, og det er blant annet etablert en egen mottaker- 
og oppfølgingstjeneste (International 
 Network of Norway/INN)  som sørger for at den ansatte og familien, finner seg raskt til 
rette og er produktiv. Utfordringen 
 fremover er å sikre nok kompetanse til  industrien og teknologibedriftene, både norsk og 
utenlandsk. 

· INFRASTRUKTUR: Gjøvikregionen har fire tydelige prioriteringer når det gjelder infrastruktur; 
Ny Rv4, utbygging av Gjøvikbanen, 

Utbygging  av Fv33 og utbygging av bredbånd er derfor de viktigste målene. En bedre Rv4 og 
Fv33 vil redusere næringslivets  
og pendlernes  transportkostnader, og utvide Mjøsregionen som bo- og 
arbeidsmarkedsregion. En Gjøvikbane med oftere 
 avganger, og etter hvert  redusert reisetid, vil utvide bo- og arbeidsmarkedet sørover, og 
være viktig for NTNU og andre 
 virksomheter i regionen.           

 
Saksdokumenter: 

1. Innlandsstrategien, høringsdokumentet https://innlandetfylke.no/_f/p1/i10b197e9-4224-4980-91cb-

ae4a988d514b/innlandsstrategien-horingsdokument.pdf  
2. Uttalelser fra kommunene i Gjøvikregionen (ikke vedlagt, men hovedpunkt er gjengitt i saken) 

3. Strategisk plan for Gjøvikregionen https://www.gjovikregionen.no/wp-content/uploads/2018/09/Strategisk-plan-2018-2020-
.pdf  

 
Fakta: 
Innlandet fylkeskommune har sendt høringsutkast til Innlandsstrategien på høring, med høringsfrist 
26. juni.  
Fra høringsdokumentet – kortversjon  
Innlandet fylkeskommune (IFK) uttrykker høye ambisjoner for Innlandet, med tiltak som skal passe 
godt for både by og bygd, 
at mangfold krever  ulike løsninger, og å sikre en tilstedeværelse og utvikling i hele Innlandet.  
Visjon:  
Innlandet – eventyrlige muligheter – et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende 
posisjon 
 innen teknologi, industri,  landbruk og reiseliv. Langsiktige utviklingsmål:  

· Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser.  
· Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder.  
· At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet.  

Satsingsområder:  
INNBYGGERE: Det skal være godt å bo, leve, jobbe og utdanne seg i Innlandet, flere skal flytte hit og 
tilbringe tid i fylket.  
INNOVASJON: Vilje til utvikling, lete etter bedre løsninger. Innovasjon, både i offentlig og privat 
sektor, skaper nye arbeidsplasser.  
INKLUDERING: Bygge det inkluderende Innlandet og feire mangfoldet. Alle skal kjenne tilhørighet og 
trygghet.  
INFRASTRUKTUR: Sikre grønn mobilitet, nye møteplasser og tilgjengelighet i et vidstrakt fylke. 
Investerer i veg, kollektivtrafikk 
 og digital infrastruktur.  

https://innlandetfylke.no/_f/p1/i10b197e9-4224-4980-91cb-ae4a988d514b/innlandsstrategien-horingsdokument.pdf
https://innlandetfylke.no/_f/p1/i10b197e9-4224-4980-91cb-ae4a988d514b/innlandsstrategien-horingsdokument.pdf
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I Innlandsstrategien listes det opp en rekke mål for den langsiktige utviklingen. 
Forslag til nye regionale planer:  

· Regional plan for samfunnssikkerhet, klimatilpasning og robust infrastruktur  
· Regional plan for det inkluderende Innlandet  
· Regional plan for klima, miljø og arealbruk  
· Regional plan for innovasjon, verdiskaping og kompetanse  

Eksisterende planer og strategier:  
Som en del av arbeidet med å utarbeide den nye planstrategien må det gjøres det en evaluering av 
de mange regionale planer og  
strategier som allerede finnes. Det må tas stilling til hvilke planer og strategier som må revideres, 
sammenslåes eller utgå.   
Av tidligere regionale planer i Oppland pekes det på at følgende trenger avklaring:  

· Regional plan for kompetanse  
· Regional plan for verdiskaping  
· Regional plan for samferdsel  
· Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap  
· Regional plan for klima og energi  
· Regional plan for attraktive byer og tettsteder  
· Regional plan for folkehelse  
· Regional plan for Hadeland  

Tilsvarende pekes det på ulike, til dels parallelle, regionale planer i Hedmark som trenger samme 
avklaring.  
Konsekvens for regionale og kommunale planer  
Kommunale og regionale planer og strategidokumenter, som kommuneplaner og Strategisk plan for 
Gjøvikregionen, må videreutvikles 
i et samspill med fylkeskommunens planer. Plan- og bygningsloven krever at statlige og regionale 
organer og kommunene skal legge 
 den regionale planstrategien til grunn for det videre planarbeidet i regionen. 
Tilleggsspørsmål pga. koronakrisen. 
IFK spør om det er langvarige konsekvenser av korona som vi må ta innover oss i planarbeidet? Er det 
erfaringer fra krisehåndteringen 
korona som bør videreføres? 
 
Uttalelser fra Gjøvikregionens kommuner 
Alle kommunene i regionen har uttalt seg, eller vil uttale seg til Innlandsstrategien før fristen 26. juni. 
Kommunestyret i Gjøvik vedtok den 30. april en uttalelse, som er oppsummert i noe forkortet form 
under; 
Gjøvik kommune tar utkast til regional planstrategi – Innlandsstrategi 2020-2024 til orientering, og 
ber om at følgende innspill brukes 
 som føring for det endelige planstrategidokumentet:  

· Antall regionale planer og strategidokumenter som omhandler hele fylket bør begrenses, i 
den grad det er mulig slås sammen,  

forenkles og framstilles mest mulig kortfattet og konkret. (…) Innholdet må konsentreres 
om de planbehov som Innlandet  
fylke har for utvikling av egne tjenester og virksomheter – og i tillegg for i nødvendig grad 
trekke opp overordnede mål,  
strategier og prioriteringer for hvordan Innlandet skal utvikles.   

· Det bør utarbeides helhetlige regionale planer for hver av regionene i fylket. (…) 
Planarbeidet forutsettes skje i samhandling  

med regionen og kommunene som den omfatter. (…) Siktemålet må være etablering og 
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styrking av regionale møte-,  
samarbeids og utviklingsarenaer – og forankring av en felles virkelighetsforståelse og en 
bedre samhandling og  
koordinering rundt ressursprioriteringer og virkemiddelbruk for å oppnå ønsket 
samfunnsutvikling.  

· Styrker og tema som er særlig viktig for Gjøvik kommune å få synliggjort, forankret og fulgt 
opp gjennom planer og 

strategidokumenter på fylkesnivå og i Gjøvikregionen er satsing på Mjøsregionen og 
byutvikling som motorer for vekst 
og utvikling i Innlandet – i forhold til Osloområdet, utnytting av regionen som 
tyngdepunkt  for landbruksnæring og 
industri i Innlandet – for verdiskaping og arbeidsplassutvikling, herunder tilflytting, 
oppslutning om prioritering og utbygging  
av samferdselsløsninger og digital infrastruktur som imøtekommer næringslivets 
transportbehov, bedriftsetableringer og  
lokal bosetting –  for stimulering av verdiskaping og regionforstørring med videre 
utvikling av et felles bo- og  
arbeidsmarked innenfor Mjøsbyen, samt utnytting av NTNU Gjøvik som universitet for 
hele Innlandet – som felles 
 ressurs og samarbeidsaktør for kunnskapsbygging og næringsutvikling i hele Innlandet.   

Østre Totens uttalelse (behandles endelig i kommunestyret den 17. juni) har med de samme to første 
punktene som Gjøvik, 
 men i det tredje punktet har Østre Toten tatt inn noen andre momenter; 

· For Østre Toten kommune er det viktig å få synliggjort og fulgt opp de satsinger som er 
uttrykt gjennom både  

Gjøvikregionens og Mjøsregionens planer og strategier. Dette dreier seg bl.a. om 
utvikling av vår egen region som 
 tyngdepunkt for industri, landbruk og kunnskapsmiljøer. I dette ligger en vesentlig økt 
oppmerksomhet på vår regions  
behov for forbedret infrastruktur – både de to viktigste vegene Rv 4 og Fv33, 
Gjøvikbanen og den digitale  
infrastrukturen. Dette er avgjørende viktig for næringslivets transportbehov og 
rammebetingelser, for lokal bosetting 
 og for mer like konkurransevilkår innen hele Mjøsregionen. 

Vestre Toten kommunes uttalelse (behandles endelig i kommunestyret 25. juni) er oppsummert 
under; 
Vestre Toten kommune tar utkast til regional planstrategi - Innlandsstrategi 20202024 til orientering, 
og ber om at følgende  
innspill tas med i det endelige planstrategidokumentet:   

1. Den regionale planstrategien, Innlandsstrategien, bør tydeligere snevre inn og foredle de 
nasjonale forventningene til  

regional og kommunal planlegging.  
2. Fylkeskommunens samhandling med kommunene og lokale aktører kan tydeliggjøres i 

Innlandsstrategien.  
3. I Innlandsstrategien bør det fokuseres på forenkling av regionale planer ved at færre planer 

tar for seg snevre 

 tema som omhandler de viktigste oppgaver, tjenester og virksomheter på regionalt nivå.  
4. Fylkeskommunen bør jobbe for å finne drivere for vekst i vårt fylke, skal vi i så fall gjøre 
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mer av det samme eller noe helt nytt?   

Innlandsstrategien påvirker Vestre Toten kommune og vi ser det som viktig å være en aktiv part 
for å få til en ønsket utvikling.   
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 7.1.  

Vestre Toten har i tillegg svart IFK på spørsmålene om hvordan koronapandemien, og håndteringen 
av denne, vil innvirke på de  
regionale planene fremover. Hovedpunkt er tatt inn her; 

«Økt fokus på beredskapsplanlegging viser vel behov for foreslått ny plan · Regional plan for 
samfunnssikkerhet, klimatilpasning  
og robust infrastruktur  Koronakrisa har vist at infrastruktur, og da også digital, er viktig for at 
samfunnet kan fungere for  
befolkningens ve og vel (…). Koronakrisen har satt fokus på matsikkerhet og viktigheten av lokal 
mat- og landbruksproduksjon,  
som kan videreføres inn i regional plan for innovasjon og næringsutvikling. (…) 
Fylkeskommunen skal legge vekt på næringsutvikling og bør ha fokus på eksisterende næringer 
for å gjøre dem mer  
robuste for endringer i samfunnet, samtidig som vi må få flere bein å stå på.» 

Første punkt i Nordre Land kommunestyres uttalelse tilsvarer Gjøviks første punkt, men Nordre Land 
har noen egne punkt som gjentas her; 

· Det som er særlig viktig for Nordre Land kommune er å få synliggjort en satsing på utvikling 
i Innlandet. Viktig at vi er en felles ressurs, 

 og samarbeidsaktør for kunnskapsbygging og næringsutvikling i hele Innlandet. 
· Større fokus på fritidsinnbyggeren, og at det skal tilrettelegges for deres interesser og 

ønsker. Dette må vektlegges sterkere i planen. 
· Infrastruktur i form av veier, kollektivtransport og bredbånd bygger opp under den grønne 

satsningen til Innlandet. Dette 

 er grunnleggende for all utvikling både innen næringslivet, men også hos den enkelte 
innbygger. 

· Styrke og videreutvikle det desentraliserte videregående opplæringstilbudet i Innlandet. 
· Større fokus på utnyttelse og bruk av utmarksressursene, skog og beite. God tilrettelegging 

kan tilføre ren og trygg mat, ivareta 

 biologisk mangfold og skape arbeidsplasser/næring i lokalsamfunnene. 
Søndre Land formannskap behandlet uttalelsen til Innlandsstrategien den 22. april. Rådmannens 
vurdering var at det foreliggende forslag 
 til regional planstrategi på en god måte gjenspeiler de hovedutfordringene som innlandet står 
overfor, og at de foreslåtte 
 plandokumentene vil kunne gi et godt grunnlag for arbeidet med å møte utfordringene.  

Formannskapet fattet følgende vedtak: 
Formannskapet slutter seg til høringsutkastet til regional planstrategi for innlandet 2020 – 
2024. 

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2108-2020. 
Strategisk Plan angir Gjøvikregionens visjon, mål og satsingsområder. Planen skal revideres i 
2020/2021.  
Dagens visjon er «Levende, omstillingsdyktig og skapende», og overordna mål er «Økt verdiskapning, 
flere arbeidsplasser og økt innbyggertall». 
Satsningsområdene er; 

· Infrastruktur og virkemidler: Bedre veg og bane, styrket kollektivtilbud og nærhet til 
virkemiddelapparat. 

· Verdiskapning og kompetanse: Industri, IKT og Bionæringer. 
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· Attraktivitet og omdømme: Profilering og markedsføring, internasjonalisering, 
kompetanse/utdanning og entreprenørskap. 

 
Egenvurdering: 
Innlandsstrategien, med visjonen «Eventyrlige muligheter» og satsningsområdene «Innbyggere-
innovasjon-inkludering- 
infrastruktur» virker som et godt grep. 
Langsiktig mål nr. 3, som omhandler «At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og 
synlighet», fremstår imidlertid  
som et ullent mål. Hvilke aktører, og hvilken nasjonal betydning og synlighet er det ønske om? Det 
kan kanskje omskrives, der målet 
 handler om «Økt nasjonal prioritering av Innlandets behov og prosjekter, og nasjonal og 
internasjonal synliggjøring av Innlandets fortrinn»? 
Gjøvikregionens Strategisk Plan bør fremheves, for om mulig å kunne påvirke Innlandsstrategiens 
endelige utforming. 
Fylkeskommunen har legger opp til at det skal utarbeides fire nye tematiske planer for Innlandet. 
Disse er listet opp over. Regionsjefen  
er tilbøyelig til å være enig med de kommunene som stiller spørsmålstegn ved antallet nye planer, og 
oppfordrer til samordning og  
reduksjon i antallet planer. Samtidig ser regionsjefen fylkeskommunens behov for å sette mål og 
forta prioriteringer innenfor en av  
sine hovedoppgaver, det regionale utviklingsarbeidet. Spørsmålet er likevel om flere tema burde 
kunne samordnes innenfor det  
som kan kalles en Regional plan (PBL kapittel 8).  Temaene samfunnssikkerhet, klimatilpasning, 
robust infrastruktur, klima, miljø  
og arealbruk og innovasjon, verdiskaping og kompetanse henger nøye sammen. 
Det sentrale er uansett, enten det blir en, to, tre eller fire nye fylkeskommunale planer, at de ulike 
regionene i fylket gis god plass  
og omtales, og at de utfordringer og muligheter som er felles og særskilte omtales og følges opp. 
 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
«Skriv her» 
 
Konklusjon: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/37540 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 07.06.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

11/2020 Interkommunalt politisk råd 15.06.2020 

 
 

Regnskap drifts-, prosjekt- og partnerskapsmidler for regionrådet 2019 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
Regnskapet for drifts-, prosjekt- og partnerskapsmidler 2019 godkjennes 
 
 
Vedlegg i saken: 
07.06.2020 Regnskap 2019 per ansvar og artsgruppe 
07.06.2020 Regnskap reg råd 2019 pr konto 
07.06.2020 Regnskap regionrådet  2019 pr prosjekt 
07.06.2020 fondsføringer 2019 
 
Fakta: 
Regnskapet for regionrådet føres av Gjøvik kommune og er revidert sammen med øvrig regnskap for 
kommunen. Vedleggene viser et underforbruk på kr 1.514’ (etter en justering mot veg/bane). Dette 
begrunnes med at stillingen som næringssjef har stått ubesatt, en medarbeider har vært halvt 
sykmeldt samt at noe av lønnen til medarbeidere er belastet eksterne prosjektmidler.  
 
Egenvurdering: 
Det kan være utfordrende å få detaljert oversikt over inntekter og utgifter spesifisert på drift- 
prosjekt- og partnerskapsmidler. Fra kommende år har en bedt om at det settes opp separate 
regnskap for hvert av områdene. F eks ser en at det budsjettert med kr 450’ som skal refunderes fra 
fylkeskommunen, mens det i regnskapet er oppført kr 3.495’. Kr 450’ av disse er midler til drift, mens 
øvrige er partnerskaps- og prosjektmidler. Refusjonene fra kommunene påvirket på tilsvarende måte, 
samt at det i tillegg inkluderer store midlker til regionalt bedriftrettet næringsprogram.  
Driftsfondet var ved årsskiftet kr 2.217.821,-.  Innestående ubrukte partnerskapsmidlervar 
tilsvarende kr  1.715.081,-. Her gjøres det oppmerksom på at IFK kun har overført halvparten av 
partnerskapsmidlene for 2019 – resterende kr 1.250.000,- overføres etter godkjent regnskap. Førte 
prosjektutgifter på Invest in Innlandet dekkes av eget prosjekttilsagn fra IFK (kr 300’ mottatt i februar 
2020). Når det gjelder regnskap for Stor Oslo Nord så er det tilført inntekter fra andre kommuner og 
fra næringslivet (Lobby), samtidig er det utgiftsført midler som skal dekke «våre» kommuners 
medlemskap.  
 
Regnskapet viser at det er brukt nesten kr 1,5 millioner til etablering av Bright House (Innovativt Hus) 
– dette vesentlig til infrastruktur og kontorfasiliteter til det området som Gjøvikregionen Utvikling 
holder til i. Dette gir plass til 3 godt utstyrte møterom, arbeidsplassr til Gjøvikreionen Utvikling og 8 
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gjestearbeidsplasser som kan disponeres av kommunens næringsrådgivere. Midlene er 
tilgjengeliggjort ved bruk av kr 500’ i partnerskapsmidler og overskytende midler fra 
Byregionprogrammet.  Gjøvikregionen Utvikling tilføres årlig kr 200.000,- fra Mustad Næringspark for 
å koordinere aktiviteten internt i huset, samt å legge til rette for arrangement og møreromsutleie. 
Selv med mindreforbruk har aktiviteten vært stor – se omtale og spesifikasjon av prosjekt i  
Årsrapport for 2019. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
«Skriv her» 
 
Konklusjon: 
«Skriv her» 
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Oppnevning av kommunal representant i Visit Innlandet 
 
Regionsjefens  forslag til vedtak: 
1.Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd oppnevner ……………….. som kommunenes 
representant i styret til Visit Innlandet. 
2. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd oppnevner ……………….. som kommunenes 
vararepresentant i styret til Visit Innlandet. 
 
 
Vedlegg i saken: 
11.03.2020 VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 2019 
 
Fakta: 
«Visit Innlandet er reiselivsnæringens felles redskap i markedsføringen av destinasjonen. Selskapet 
skal gjennom målrettet og samlet innsats styrke konkurransekraften og markedsposisjonen ved å øke 
destinasjones attraktivitet. Selskapet skal være reiselivsfaglig rådgivende for gjester, hytteeiere, 
virksomheter og kommunene.» 
Selskapet skal gjøre de kommunene og de regionene selskapet har samarbeidsavtale med enda mer 
synlige gjennom markedsføring og merkevarebygging. Initere oginspirere til produktutvikling innenfor 
felles strategi og iverksette utviklingsprosjekt som skaper økt trafikk gjennom produktutvikling og 
innovasjon. Selskapet er ansvarlig for å involvere og engasjere medlemmene gjennom de strukturer 
som organisasjonen omfatter, herunder markedsråd og ulike arbeidsgrupper». (Jfr hjemmesiden til 
Visit Innlandet). 
 
Selskapet ledes av et styre på 10 personer, hvorav minimum 6 må representere reiselivsbedriftene i 
selskapet. Styret bør i størst grad gjenspeile medlemmene ut fra geografi/region og type bedrift. 
Kommunene som er medlemmer velger 4 representanter i styret. Styret skal ha en medlem fra hver 
av følgende regioner: Gjøvik-, Hadelands- og Ringerikeregionen. I tillegg en medlem fra Ringsaker 
kommune. Blant kommunene i Gjøvikregionen er Gjøvik, Østre- og Vestre Toten og Søndre Land 
medlemmer. Funksjonstiden er 2 år og det skal oppnevnes personlig vararepresentant. 
Styret konstituerer seg selv med reiselivssjefen som sekretariat. 
 
Egenvurdering: 
Saken foreslås behandlet i styret selv om Nordre-Land og Innlandet fylkeskommune ikke er 
medlemmer. Medlemmen som foreslå bør være en representant fra styret i interkommunalt politisk 
råd fordi en av oppgavene blir å holde styret jevnlig oppdatert på hva som skjer i Visit Innlandet. 
Representanten som oppnevnes kan gis et styrehonorar på kr 6.000,- fra Visit Innlandet.  
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Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
«Skriv her» 
 
Konklusjon: 
«Skriv her» 
 
 
 


