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Utvalg: Interkommunalt politisk råd 
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Tilstede: 
 
Gjøvik: Torvild Sveen(før lunsj), Anne Bjertnæs, Even Solhaug, Kristin Stensrud.  
Søndre Land: Anne Hagenborg, Erik Bjørnsveen, Rune Selj, Geir Martin Steinsli 
Vestre Toten: Stian Olafsen, Elin Solberg, Arild Nikolai Ødegaard, Stian Pettersbakken 
Nordre Land: Ola T Dokken, Anna Ekrem, Tore Stensrud, Gunn M Øistad. 
Østre Toten: Bror Helgestad, Birgit Finstad, Tove B Karlsen,  
Innlandet fylkeskommune: Mona Stormoen, Hanne Velure  
Øvrige : Innlandet fylkeskommune: Hanne V Søberg. 
Kommunene: Bjørn Fauchald, Ole M Stensrud, Ola Helstad, Arne Skogsbakken, Bjørn 
Evensen. 
Gjøvikregionen Utvikling: Jarle Snekkestad, Tore J Killi, Lotte Kildeborg, Gunhild Paulsen 
  



Side 2 av 6 

 

Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
01/2022 Orientering og nyheter fra NTNU i Gjøvik 22/2465  

02/2022 Rapportering av resultat fra skole- og 
elevundersøkelser 

22/2465  

03/2022 Godsterminal i Gjøvikregionen 22/2461  

04/2022 Nytt fra Innlandet Fylkeskommune 22/2364  

05/2022 Nytt fra kommunene/regionen 22/2365  

06/2022 Forslag til valg av kommunikasjons- og 
markedsføringsstrategi - utsatt sak og ny 
versjon 

22/2368  

07/2022 Osloregionens Handlingsprogram og 
interessepolitiske saker 

21/8394  

08/2022 Konstituering i stilling som regionsjef 22/2362  

09/2022 Godkjenning av protokoll - Interkommunalt 
politisk råd 21.03.22 

22/2472  

 
 
 
  



Side 3 av 6 

 

01/2022: Orientering og nyheter fra NTNU i Gjøvik 
 
Interkommunalt politisk råd 21.03.2022: 
 
Behandling: 

Enstemmig. 
 
REG- 01/2022 Vedtak: 

 
Informasjonen tas til orientering 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
02/2022: Rapportering av resultat fra skole- og elevundersøkelser 
 
Interkommunalt politisk råd 21.03.2022: 
 
Behandling: 

Kompetanse: Høyt utenforskap, gjennomføring viktig også for helse og trivsel, stigende 
gjennomføringsgrad, jenter bedre enn gutter, flere tiltak satt i gang, bla FYR-prosjektet; 
yrkesretting av undervisninga.. Videre igangsatt sommerskole, fagfornyelse. IKO: 
identifisering, kartlegging og oppfølging – sammenheng mellom grunnskolepoeng og vgs 
gjennomføring (karakter og fravær). Matematikk og engelsk er fag som gir frafall. IKO og iko-
team er i bruk i alle vgs’er-skal gi tettere oppfølging av svakt presterende elever. 
Elevtallsutvikling: Synkende m 693 elever de neste 9 åra- i 3 årstrinn mister en 1500 
elevplasser. 
Tannhelse: Ny gruppe er tatt inn i den offentlige tannhelsetjenesten 20-22 år og får 50% 
rabatt. Ungdom som fyller 19 el 20 betaler 25%. 
 
 
REG- 02/2022 Vedtak: 

 
Orienteringene fra fylkes- og tannhelsesjefen i Innlandet fylkeskommune tas til etterretning 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
03/2022: Godsterminal i Gjøvikregionen 
 
Interkommunalt politisk råd 21.03.2022: 
 
Behandling: 

Jarle Snekkestad orienterte om forstudien, førstehåndsvurdering av mulighetene. 
PP av oppsummeringen vedlegges. Multiconsult orienterte om ulike flerbruksterminaler. 

 
 

 
REG- 03/2022 Vedtak: 

 
1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar rapporten fra fase 1 i forstudien om 
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kombiterminal I Vestre Toten til etterretning. 
2.Gjøvikregionen interkommunale politiske råd forutsetter at fase 2 gjennomføres i tråd med 
vedtaket i Regionstyret den 14.februar (sak 10/22) 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
04/2022: Nytt fra Innlandet Fylkeskommune 
 
Interkommunalt politisk råd 21.03.2022: 
 
Behandling: 

Mona Stormoen orienterte (pp vedlegges) . Etablering av Bionova ble berørt. 
 
REG- 04/2022 Vedtak: 

Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd tar informasjonen fra Innlandet 
fylkeskommune til orientering. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
05/2022: Nytt fra kommunene/regionen 
 
Interkommunalt politisk råd 21.03.2022: 
 
Behandling: 

Ole Magnus Stensrud orienterte om interkommunalt samarbeid. Prosjektstilling ønskes 
etablert, økonomisk utfordring drøftes med ordførerne. HR-strategi, interkommunalt 
informasjonssikkerhetsarbeid ferdigstilles i mai- fokus på monitorering. Felles VO og 
flyktningetjeneste. Organisering av næringsprogrammet. Helseregion Gjøvik-Hadeland, HO-
ledere har levert uttalelse til utviklingsplan for SI/HSØ. Satt av midler til stilling til 
helserådgiver. 

 

 
 
 
REG- 05/2022 Vedtak: 

Gjøvikregionens Interkommunale politiske råd tar informasjonen til orientering. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
06/2022: Forslag til valg av kommunikasjons- og markedsføringsstrategi - utsatt sak og ny versjon 
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Interkommunalt politisk råd 21.03.2022: 
 
Behandling: 

Enstemmig. 
 
REG- 06/2022 Vedtak: 

1. Gjøvikregionens interkommunale politiske råd slutter seg til framlagte strategi for 
profilering og markedsføring av Gjøvikregionen 
2.Gjøvikregionen interkommunale politiske råd har følgende innspill/merknader til valg av 
strategi, hovedgrep og tiltak 
-må være relatert til- og gjenkjennbart til det kommunene driver med i dag 
 
-det å bygge merkevaren må defineres nærmere med bl a kommunesentrene 
- ber om at innholdet drøftes videre ved et senere møte 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
07/2022: Osloregionens Handlingsprogram og interessepolitiske saker 
 
Interkommunalt politisk råd 21.03.2022: 
 
Behandling: 

Enstemmig 
 
REG- 07/2022 Vedtak: 

Følgende interessepolitiske saker er spesielt viktige for Gjøvikregionen fremover; 
 

1. Innenfor areal- og transport: 
· Rv4 – en nasjonalt viktig vei for norsk eksport: Planlegging og utbygging i Nittedal og 

Oslo, og fullføring mellom Mjøsbrua og Hunndalen. 
· Gjøvikbanen – dobbeltspor Oslo S-Roa: Fokus på grenbanenes betydning, og behovet 

for utbygging. Planlegging av nytt dobbeltspor på Gjøvikbanen. 
· Plan- og bygningslova (PBL) – differensiering mellom by og land. 

 
2. Innenfor klima og miljø: 

· Oppfølging av ordførererklæringen om klima og miljø 2.0. 
· Tilstanden i vassdragene (Mjøsa, Randsfjorden mfl.), og en vurdering av om det er 

behov for en ny type Mjøsaksjon (jfr. Oslofjorden). 
· Sirkulærøkonomi: Sterkere virkemidler fra sentrale myndigheter for en økt sirkulær 

utvikling i industrien, og de verdikjedene som industribedriftene er en del av.  

 
3. Innenfor Konkurransekraft og attraksjon: 

· Osloregionens næringsstruktur for det «Grønne skiftet». En av sakene kan handle om 
sterkere statlige virkemidler i omleggingen fra fossilt brensel til mer vann-, vind- og 
solkraft.  
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4. Innenfor fellesskap og samarbeid: 
· Bruke muligheten til sammen med Osloregionen å følge opp viktige interessepolitiske i 

møter med regjering og storting.  

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
08/2022: Konstituering i stilling som regionsjef 
 
Interkommunalt politisk råd 21.03.2022: 
 
Behandling: 

Enstemmig. 
 
REG- 08/2022 Vedtak: 

 
1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd konstituerer Jarle Snekkestad i 

stillingen som regionsjef inntil ny leder er på plass. 
2. Snekkestad avlønnes som regionsjef i konstitueringsperioden  

 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
09/2022: Godkjenning av protokoll - Interkommunalt politisk råd 21.03.22 
 
Interkommunalt politisk råd 21.03.2022: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REG- 09/2022 Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


