
 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Interkommunalt politisk råd 
Møtested: Strand Quality Hotell, Gjøvik 
Dato: 18.10.2021 
Tid: Kl. 08:30 

 
 
Gjøvik: Torvild Sveen, Anne Bjertnæs, Even Solhaug. Forfall: Tone Kvernstuen (meldt), Kristin 

Stensrud 

Søndre Land: Erik Bjørnsveen, Rune Selj. Forfall: Anne Hagenborg (meldt), Mona Tholin (meldt) 

Vestre Toten: Stian Olafsen, Tonje J Bergum, Elin Solberg, Forfall: Arild Nikolai Ødegaard. 

Nordre Land: Linn Sunne, Tore Stensrud, Gunn M Øistad. Forfall: Ola T Dokken 

Østre Toten: Bror Helgestad, Birgit Finstad, Tove S Karlsen, Kjetil Bakke. Forfall: Guri Bråthen 

Innlandet fylkeskommune: Mona Stormoen   

Øvrige : Innlandet fylkeskommune: Hanne V Søberg,  

Fra Kommunene: Marit Dahlborg Lium , Odd Arnvid Bollingmo, Ole M Stensrud, Ola Helstad, Arne 

Skogsbakken 

Frå Gjøvikregionen Utvikling : Jarle Snekkestad  

To tillitsvalgte fra hver av kommunene var invitert i sak om interkommunalt samarbeid. 

Marianne Bø informerte om KOM. 

 

 

 

 
  



Side 2 av 6 

 

Sakliste 
 

Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
22/2021 Nytt fra Innlandet fylkeskommune 21/6678  

23/2021 En mer aldersvennlig region - orientering og 
drøfting 

21/6731 
informasjonen 
flyttet til møte med 
Statsforvalteren 

 

24/2021 KOM – statusrapport, 15 min v Marianne Bøe 21/6744       

25/2021 Prosess for valg av mulig nye interkommunale 
samarbeidsområder i Gjøvikregionen 

21/6632   

26/2021 Reetablering av Orkester Innlandet 21/6631  

27/2021 Handlingsplan for Gjøvikregionen 2021- 
godkjenning av rammer 

21/6628  

28/2021 Strategisk Forum for Gjøvikregionen-ny sak 21/6730  

29/2021 Godkjenning av protokoll - 18.10.21 21/6751   

30/2021 Regionmøte med Statsforvalteren - program 21/6751  eget 
program 
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22/2021: Nytt fra Innlandet fylkeskommune 
 
Interkommunalt politisk råd 18.10.2021: 
 
Behandling: 

Innspill til Innlandet fylkeskommunes orientering: 
1. Helsesykepleiertjenesten i videregående skole: Hvis disse ressursene fjernes, vil det gå ut 

over ungdommen som har behov for denne tjenesten. 

2. Stor-Oslo Nord: Innlandet fylkeskommune oppfordres til å stille opp med økt årlig tilskudd, 
på lik linje med Viken fylkeskommune, og kommunene. 

3. Positivt med hurtigbåt på Mjøsa mellom Hamar og Gjøvik, som virkemiddel for utvidelse av 
Mjøsa som bo- og arbeidsmarked. 

4. Toten folkehøgskole, og foreslåtte kutt fra fylkeskommunen, vil skape en svært krevende 
situasjon for skolen, samtidig som fylkeskommunen i realiteten vil få utfordringer med å 
faktisk hente ut innsparingen. 

5. Fylkesvei 33: Det må lages en helhetlig plan for Fv33, for en helhetlig oppgradering, fremfor 
oppgradering av små biter. Fv33 må prioriteres høyere opp i Fylkesvegprogrammet, og sikres 
finansiering. 

 
REG- 22/2021 Vedtak: 

 
Det henvises til innspillene fra Gjøvikregionen interkommunale politiske råd. For øvrig 
tas informasjonen fra Innlandet fylkeskommune til orientering. 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
23/2021: En mer aldersvennlig region - orientering og drøfting 
 
Interkommunalt politisk råd 18.10.2021: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 23/2021 Vedtak: 

 
Orienteringen og påfølgende drøftinger følges opp 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24/2021: KOM - statusrapport 
 
Interkommunalt politisk råd 18.10.2021: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 24/2021 Vedtak: 
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Informasjonen om aktivitet og resultat i KOM tatt til orientering 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
25/2021: Prosess for valg av mulig nye interkommunale samarbeidsområder i Gjøvikregionen 
 
Interkommunalt politisk råd 18.10.2021: 
 
Behandling: 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
REG- 25/2021 Vedtak: 

 
1. Interkommunalt politisk råd i Gjøvikregionen slutter seg til forslaget om en bred og 

god prosess, som innebærer både en politisk, organisatorisk og faglig forankring av 
mulige nye interkommunale samarbeidsområder.  

2. Mulige nye interkommunale samarbeidsområder vurderes og velges ut i perioden 
18. oktober 2021 – 31. januar 2022, og bør skje gjennom arbeid i kommunale 
grupper og regionale grupper.  

3. Kommunestyrene i Gjøvikregionen får seg forelagt en sak før den 28. februar 2022, 
om mulige nye interkommunale samarbeidsområder, plan for gevinstvurdering av 
disse, samt finansiering av utredningene.  

4. Gevinstvurderingene av mulige nye interkommunale samarbeidsområder skjer i 
perioden 1. mars - 1. juni 2022.  

5. Kommunestyrene i Gjøvikregionen foretar en endelig behandling av nye 
interkommunale samarbeidsområder i juni 2022.  

 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
26/2021: Reetablering av Orkester Innlandet 
 
Interkommunalt politisk råd 18.10.2021: 
 
Behandling: 

Forslag fra Torvild Sveen til endring i innstillingens punkt 2: 
2. Det forutsettes …fra 2022/2023 i mindre grad baserer seg på offentlig finansiering, og at styret i 
Orkester Innlandet oppfordres til å finne andre finansieringskilder for varig drift. 
 
Forslag fra Anne Bjertnæs om å stryke «iflg. Budsjett» i punkt 1 i innstillingen. 
 
Avstemming: 
Endringsforslagene, og innstillingen for øvrig, enstemmig vedtatt. 
 
 
REG- 26/2021 Vedtak: 
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1. Det bevilges fra regionale prosjektmidler inntil kr. 500.000, - som et 
engangstilskudd til Orkester Innlandet for 2022, under forutsetning av at øvrige 
parter bidrar med midler. 

2. Det forutsettes at den varige finansieringen av driften av Orkester Innlandet fra 
2022/2023 i mindre grad baserer seg på offentlig finansiering, og at styret i 
Orkester Innlandet oppfordres til å finne andre finansieringskilder for varig drift 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27/2021: Handlingsplan for Gjøvikregionen 2021- godkjenning av rammer 
 
Interkommunalt politisk råd 18.10.2021: 
 
Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
REG- 27/2021 Vedtak: 

 
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd godkjenner følgende rammer for 
Handlingsplanen til Gjøvikregionen 2021: 
 

 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
28/2021: Strategisk Forum for Gjøvikregionen-ny sak 
 
Interkommunalt politisk råd 18.10.2021: 
 
Behandling: 

Forslag fra Nordre Land om å nevne videregående skole i punkt 3 i vedtaket. 
 
Enstemmig vedtatt med endringsforslaget fra Nordre Land. 
 
REG- 28/2021 Vedtak: 

 
1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd ser det som svært positivt at 

Næringslaget Invekst ønsker å ta et initiativ til å forme et Strategisk forum av 
toppledere fra næringsliv og akademia i Gjøvikregionen, med det formål å bidra 
til bl.a. gjennomføring av regionens Strategiske plan. 

2. Det legges til grunn at leder av interkommunalt politisk råd deltar i denne 
prosessen, sammen med regionsjefen. 

3. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd vil understreke viktigheten av at 
næringslivet fra alle fem kommuner, samt representanter fra akademia/FoU og 
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videregående skole deltar i prosessen, og er med på å bestemme 
sammensetningen og innholdet i forumet. 

4. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd legger til grunn at et slikt Strategisk 
forum så langt som råd har en kjønnsbalanse, og sikrer deltakelse fra ulike 
bransjer og kompetansemiljøer.  

5. Det er en fordel hvis et endelig forslag til Strategisk forum kan legges fram for 
interkommunal politisk råd den 20. desember, der rådet bl.a. kan ta stilling til den 
politiske deltakelsen i forumet. 

6. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd kan bidra med sekretariatsressurser 
til dette forumet, noe Regionsjefen følger opp. 

 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
29/2021: Godkjenning av protokoll - 18.10.21 
 
Interkommunalt politisk råd 18.10.2021: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REG- 29/2021 Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
30/2021: Regionmøte med Statsforvalteren - program 
 
Interkommunalt politisk råd 18.10.2021: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 30/2021 Vedtak: 

 
Programmet tatt til orientering 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


