
 
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Interkommunalt politisk råd 
Møtested: Via Teams 
Dato: 20.12.2021 
Tid: Kl. 08:30 

 
 
 

Til stede: 
Gjøvik: Torvild Sveen, Anne Bjertnæs, Even Solhaug, Kristin Stensrud 

Søndre Land: Erik Bjørnsveen, Rune Selj, Anne Hagenborg , Geir Martin Steinsli 

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

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

Østre Toten: Bror Helgestad, Tove S Karlsen, Kjetil Bakke, Guri Bråthen 

Innlandet fylkeskommune: Mona Stormoen  og Hanne Alstrup Velure 

Øvrige : Innlandet fylkeskommune: Hanne V Søberg.  

Fra Kommunene: Marit Dahlborg Lium ,Bjørn Fauchald, Ole M Stensrud, Ola Helstad, Arne 

Skogsbakken 

Frå Gjøvikregionen Utvikling : Jarle Snekkestad og Tore J Killi 
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Torvild Sveen foreslo ny sak 39/2021:  

39/2021: Personalsituasjonen 
 

VEDTAK: 

Innkalling og saksliste, inkludert ny sak, godkjent.  
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31/2021: Informasjon fra Innlandet fylkeskommune 
 
Interkommunalt politisk råd 20.12.2021: 
 
Behandling: 

Mona Stormoen informerte; 
Fylkestinget har behandlet og vedtatt fylkesbudsjettet, kulturstrategi og folkeavstemming 
om fylkesinndeling. Valgstyret har bestemt at folkeavstemmingen foregår i perioden 10.-
17.2.. Det tilrettelegges for elektronisk stemming. Det åpnes for å gi høringsuttalelser. 
Høringsmøter gjennomføres 3.2. Det gjennomføres en informasjonskampanje fra 
fylkeskommunens side, om fordeler og ulemper. 
Andre vedtak: Fylkeskommunen har gitt tilskudd til Læringsfabrikken på Raufoss, for 2022-23. Det 
jobbes for Nasjonalt senter for yrkesfag på Raufoss. 
 
Randi Sletnes, IFK; 
Regionale planer: Se presentasjon. Prosessen (de store samlingene) med de tre regionale planene 
(Samfunnssikkerhet, Klima, energi og miljø og Det inkluderende Innlandet) forskyves på grunn av 
covid 19.  
Innlandsstatistikk: Eget domene. Målet er å være den viktigste kilden for statistikk innenfor en del 
områder, som er viktige for Innlandet. Innlandsstatstikk.no  
 
REG- 31/2021 Vedtak: 

 
Informasjonen tas til orientering 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
32/2021: Informasjon fra kommunene og regionen 
 
Interkommunalt politisk råd 20.12.2021: 
 
Behandling: 

Informasjon fra rådsleder: 
 
Informasjon fra regionsjefen: 
Cyber- og informasjonssikkerhet: Nå er alle kommunene i regionen med i Kommune-CSIRT. På NTNU 
Gjøvik utlyses 22 doktorgradsstipendiater innenfor informasjonssikkerhet. 
 
Beredskap:  
Nordre Land kommune legger frem en evaluering av beredskapsarbeidet i forkant av, og under 
uværet i xx, i interkommunalt politisk råd på nyåret. 
 
Stor-Oslo Nord:  
Styringsgruppemøte 10.12. vedtok ny kommunikasjonsstrategi og ramme for kjøp av 
kommunikasjonstjenester. Nytt budsjett med økt kjøp av div tjenester skal legges frem tidlig på 
nyåret. Torvild Sveen gjenvalgt som leder for perioden 2022-2023, og Harald Tyrdal valgt til nestleder 
i samme periode. Styringsgruppa var innom aktuelle saker om Rv4, bl.a. budsjettforliket mellom 
mAp/Sp og SV, samt vedtak i Oslo bystyre. Se utsendt protokoll og kommunikasjonsstrategi. 
 
Kommunedirektørkollegiet:  
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Ole Magnus Stensrud (ny leder av kollegiet) informerte: Interkommunalt samarbeid-prosjekt går 
videre. Neste fase er frem til februar, men ser vi har utfordringer med fremdrift. Prioriterer 
samarbeid innenfor helse- og omsorgssektoren, innenfor utenforskap og kompetanseutvikling. 
Innenfor næring samarbeides det godt, og innenfor IKT og IKT-sikkerhet samarbeides det godt, og 
utredninger er i gang. Flere mindre saker er på gang. Bærekraft er viktig, og innenfor innkjøp er det 
på plass verktøy.  
 
REG- 32/2021 Vedtak: 

 
Informasjonen tas til orientering 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
33/2021: Osloregionen - oppstart arbeid med nytt ordføreropprop om klima og miljø 
 
Interkommunalt politisk råd 20.12.2021: 
 
Behandling: 

Anne Hagenborg informerte. Bakgrunnen er å friske opp det tidligere oppropet. 
Kommunene bør behandle saken i januar, Gjøvikregionen kan sy sammen Gjøvikregionens uttalelse, 
som Anne Hagenborg kan meddele i styrebehandlingen i februar. 
 
REG- 33/2021 Vedtak: 

 
1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd mener førsteutkastet til ordføreropprop 
om klima og miljø gir et godt grunnlag for å komme med innspill til, fram mot endelig 
vedtak i representantskapet i juni 2022. 
2. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd ber om at kommunene tar opp innholdet i 
oppropet til politisk behandling og derigjennom medvirker til å sette det viktige temaet på 
dagorden, samt benytter mulighetene til å gi innspill til innholdet i oppropet. 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
34/2021: Strategisk forum for Gjøvikregionen - valg av politisk representasjon 
 
Interkommunalt politisk råd 20.12.2021: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 34/2021 Vedtak: 

 
Regionsjefen vil råde Gjøvikregionen interkommunale politiske råd å fatte slikt  
VEDTAK 

1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd gir sin tilslutning til formålet med 
Strategisk forum, slik det er beskrevet i saken. 

2. Interkommunalt politisk råd deltar i Strategisk Forum med den til enhver tid 
sittende leder og nestleder. 
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3. Saken tas opp til orientering når det foreligger et samlet forslag til 
sammensetning av Strategisk forum.  

4. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd fastholder at Gjøvikregionen 
Utvikling kan ivareta ledelsen av sekretariatet for Strategisk forumet, i nært 
samarbeid med NTNU Gjøvik, NCE Manufacturing og Næringslaget Invekst. 

 
Enstemmig vedtatt som innstillingen 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
35/2021: Handlingsplan for Gjøvikregionen 22 - prolongering av vedtatt HP for 2021 
 
Interkommunalt politisk råd 20.12.2021: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 35/2021 Vedtak: 

 
1.Gjøvikregionen interkommunale politiske råd viser til Handlingsplan for 2021 vedtatt 
18.10.21 og slutter seg til at denne i sin helhet videreføres som Handlingsplan for 2022. 
 
2.Gjøvikregionen interkommunale politiske råd ber om en statusrapport tidlig i 
høsthalvåret for å vurdere framdrift på tiltakene og for å vurdere justering evt øking av 
rammene når partnerskapsmidlene for 2022 er tatt inn. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vedtak:  
 
Enstemmig som innstillingen 
 
 
36/2021: Uttale til arbeidet med sykehusstruktur - null + utredning 
 
Interkommunalt politisk råd 20.12.2021: 
 
Behandling: 

Gjøvikregionen møter Helseministeren den 6.2. om sykehussaken. 
 
Forslag fra Even Solhaug om tillegg i punkt 1 i vedtaket: 
Denne modellen vil best kunne ivareta fremtidig rekruttering og et omforent opptaksområde. 
 
Avstemming: 
Innstillingen med forslaget fra Even Solhaug enstemmig vedtatt. 
 
REG- 36/2021 Vedtak: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vedtak: 
REG- 36/2021 Vedtak: 

 
1. Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd viser til vedtaket fra Helse- og 

omsorgsdepartementet 15.06.21 om nytt Mjøssykehus i Moelv. Vi mener det 
fortsatt er denne strukturen som må legges til grunn for videreutviklingen av 
Sykehuset Innlandet når det skal utredes et nullpluss-alternativ. Gjøvikregionen 
Interkommunale politiske råd registrerer at det i Hurdalsplattformen står at 
regjeringen vil "sørge for at «null-pluss»-alternativet for Innlandet sykehus 
utredes fullt ut". Vi har tatt til orientering at et «null-pluss»-alternativ skal 
utredes og at dette vil kunne styrke beslutningsgrunnlaget. Vi vil likevel 
understreke at den vedtatte modellen med blant annet hovedsykehus i Moelv 
må ligge fast.  

 
Dette er en forutsetning for vår fortsatte støtte til ny sykehusstruktur i 
Innlandet. Et «null-pluss»-alternativ vil kunne innebære et fortsatt 
fragmentert sykehustilbud. Vi anser det helt nødvendig med samling av 
fagfunksjoner for å skape et fremtidsrettet sykehustilbud. En slik samling vil 
bare kunne skje i et nytt Mjøssykehus lokalisert i Moelv.  
 
Nytt Mjøssykehus i Moelv har stor politisk oppslutning, både i kommunene 
og i Innlandet fylkeskommune. Det er unikt i Norge at man lokalt har klart å 
lande plassering av nytt hovedsykehus. Av hensyn til faglig kvalitet, økonomi 
og demokratisk oppslutning må den vedtatte modellen ligge fast. Denne 
modellen vil best kunne ivareta fremtidig rekruttering og et omforent 
opptaksområde. 
 

2. Uttalen oversendes styret i Helse-Sør Øst            

 
 
 
37/2021: Valg av leder og nestleder i Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd 
 
Interkommunalt politisk råd 20.12.2021: 
 
Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
REG- 37/2021 Vedtak: 

 
1. Stian Olafsen velges som leder for kommende år 
2. Bror Helgestad velges som nestleder for kommende år 
3. Bror Helgestad trer inn som leder i saker som omhandler Sykehusstruktur 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
38/2021: Godkjenning av protokoll 20.12.21 
 
Interkommunalt politisk råd 20.12.2021: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REG- 38/2021 Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
39/2021: Personalsituasjonen 
 
Behandling: 
 
Regionsjef Tore Jan Killi informerte om at han har sagt opp sin stilling fra 1. april 2022, og anbefaler 
at stillingen bør lyses ut, og et ansettelsesutvalg bør nedsettes. 
 
 
Forslag fra Torvild Sveen til vedtak i sak vedrørende regionsjefens oppsigelse: 
 
1.Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar oppsigelsen til regionsjefen til orientering 
 
2.Det opprettes et ansettelsesutvalg bestående av kommunedirektør i Gjøvik, regionrådsleder og 
nestleder, samt en representant fra de ansatte i Gjøvikregionen Utvikling. 
 
3.Stillingen utlyses umiddelbart over nyttår og ansettelsesutvalget gis fullmakt til evt å innhente 
bistand til å gjennomføre prosessen og innstille i stillingen 
 
4.Ansettelsen vedtas av styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd jfr 
delegasjonsreglementet § C-04. 
 
 
Avstemming: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1.Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar oppsigelsen til regionsjefen til orientering 
 
2.Det opprettes et ansettelsesutvalg bestående av kommunedirektør i Gjøvik, regionrådsleder og 
nestleder, samt en representant fra de ansatte i Gjøvikregionen Utvikling. 
 
3.Stillingen utlyses umiddelbart over nyttår og ansettelsesutvalget gis fullmakt til evt å innhente 
bistand til å gjennomføre prosessen og innstille i stillingen 
 
4.Ansettelsen vedtas av styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd jfr 
delegasjonsreglementet § C-04. 


