
 
 

Møteprotokoll 
 

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

 
 
Tilstede:Torvild Sveen, Kristin Stensrud, Anne Bjertnæs, Even Solhaug, Stian Olafsen 
Tonje Jahr Bergum, Elin Solberg, Arvid Nicolai Ødegaard, Arild Nikolai Ødegaard, Bror Helgestad, 
Guiri Bråthen, Tove Beate Karlsen, Birgit Finstad, Ola Tore Dokken, Linn T Sunne, Gunn M Øistad 
Tore Stensrud, Anne Marte Kolbjørnshus, Kari Anne Jønnes. 
Hanne V Søberg, Ivar Dahl, Magnus Mathisen, Odd Arnvid Bollingmo, Bjørn Bollum, Mari Knudsen, 
Jarle Snekkestad, Brooke Schjellerud, Frøydis A Ulateig, Tore J Killi 
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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 
Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd 

20/4197  

10/2020 Innlandsstrategi-høringsuttale fra 
Gjøvikregionen 

20/4201  

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

20/4196  

12/2020 
 
 
 
13/2020 

Oppnevning av kommunal representant i Visit 
Innlandet 
 
 
Eventuelt. 
 

1. Aksjon Redd sykehus Innlandet. 
Spørsmål om støtte til brev vedr. den 
økonomiske situasjonen. 

20/2624  
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07/2020: Godkjenning av protokoll fra møte 17.02.20 
 
Interkommunalt politisk råd 15.06.2020: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REG- 07/2020 Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
08/2020: Orienterings- og drøftingssaker - Interkommunalt politisk råd 15.06.20 
 
Interkommunalt politisk råd 15.06.2020: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 08/2020 Vedtak: 

Tas til orientering. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
09/2020: Forslag til møtedatoer for råd og styre i Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd 
 
Interkommunalt politisk råd 15.06.2020: 
 
Behandling: 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
REG- 09/2020 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. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10/2020: Innlandsstrategi-høringsuttale fra Gjøvikregionen 
 
Interkommunalt politisk råd 15.06.2020: 
 
Behandling: 
 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
REG- 10/2020 Vedtak: 
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1. 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;  

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. 
 
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, 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.           
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11/2020: Regnskap drifts-, prosjekt- og partnerskapsmidler for regionrådet 2019 
 
Interkommunalt politisk råd 15.06.2020: 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
 
 
REG- 11/2020 Vedtak: 

 
Regnskapet for drifts-, prosjekt- og partnerskapsmidler 2019 godkjennes 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12/2020: Oppnevning av kommunal representant i Visit Innlandet 
 
Interkommunalt politisk råd 15.06.2020: 
 
Behandling: 
Forslag fra Elin Solberg: 

- Anne Bjertnæs velges som kommunenes representant i styret til Visit Innlandet fra 
Gjøvikregionen. 

 
- Tove Beate Karlsen velges som kommunenes vararepresentant i styret til Visit Innlandet fra 

Gjøvikregionen. 
 
 
 
 
REG- 12/2020 Vedtak: 

 
1.Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd oppnevner Anne Bjertnæs som 
kommunenes representant i styret til Visit Innlandet. 
2. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd oppnevner Tove Beate Karlsen 
som kommunenes vararepresentant i styret til Visit Innlandet. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAK 13. Eventuelt: 
 
Torvild Sveen meldte inn sak til eventuelt; 
 

1. Aksjon Redd sykehusene i Innlandet 
Oppfordring til å slutte seg til et brev som skal sendes Fylkestinget i Innlandet i forbindelse 
med en Helse Sør-Østs fremtidige økonomiske disposisjoner. 
Torvild Sveen leste opp brevet, som også er vedlagt protokollen. 
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Sveen spurte om Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd ønsket å slutte seg til dette 
brevet. 
 
Behandling: 
Anne-Marte Kolbjørnshus og Kari-Anne Jønnes opplyste at de som fylkesutvalgsmedlemmer 
ikke kunne delta i behandlingen av brevet, da dette ville gå til fylkestinget. 
Flere tok til orde for at rådet ikke burde behandle brevet, som ble lagt frem i møtet. 
 
Vedtak: 
Interkommunalt politisk råd i Gjøvikregionen slutter seg ikke til brevet til fylkestinget i 
Innlandet. 
 
 

 
 
 


