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STATUS FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR. 31.12.18

P = Som planlagt     F = Forsinket     G = Gjennomført

PR. SEKTOR

Administrasjon, forvaltning og teknisk drift

Kommunestyret

Saksnr. K – 101/14

Tittel GJØVIK BARNEHAGE

Med utgangspunkt i forutsetningene i vedlagte forstudie Alternativ 3: Riving av 
hele eksisterende barnehage, godkjennes igangsetting av forprosjekt for bygging 
av ny Gjøvik barnehage på tomten.
Ved etablering av løsninger for parkering og av/påstigning bør man søke å 
regulere plass i eksisterende gater framfor innskrenkning av dagens 
park/tomteområde.
Det forutsettes at barnehagen også vil fungere som park og lekeareal for 
nærmiljøet utenfor barnehagens åpningstider

Status:
G

Egen sak om sluttregnskap ble lagt frem i juni 2018.Saken ble oversendt fra 
kommunestyret til kontrollutvalget. Oppstartmøte med revisjonen er gjennomført 
og dokumenter er oversendt.

Saksnr.: 120/15
Tittel: RETAKSERING AV EIENDOMSSKATT I GJØVIK KOMMUNE
Vedtak: Gjøvik kommune gjennomfører alminnelig taksering (omtaksering) av alle 

eiendommer i kommunen som skal betale eiendomsskatt. Det bevilges kr 
500 000 til å gjennomføre forprosjekt i 2016. Bevilgningen dekkes over 
formannskapets budsjettreserve.
Finansiering av gjennomføringen av retakseringen tas i forbindelse med 
økonomiplan 2017-2020
Rådmannen bes om å utarbeide et forslag til sosial profil i løpet av 2016 der ulike 
fritaksordninger, bunnfradrag, sektorjusteringer etc. vurderes.

Status:
P Formannskapet vedtok i sak 134/15 at «Innføring av virkemidler for å sikre sosial 

profil på eiendomsskatt vurderes på nytt når omtaksering av eiendommer er 
gjennomført»

Saksnr.: 31/16
Tittel: NYTT OMSORGSSENTER PÅ BIRI – VIDERE PROSESS
Vedtak: Forprosjekt av nytt omsorgssenter på Biri med 32 plasser igangsettes 

umiddelbart.
Kostnadene til investeringene innarbeides i Økonomiplan 2017-2020.



STATUSRAPPORT PR. 3.TERTIAL 2018 FOR GJØVIK KOMMUNE

3

Status:
P

Prosjektet gjennomføres etter kommunens retningslinjer for gjennomføring av 
byggeprosjekter med styringsgruppe som ledes av kommunalsjef for AFT, 
eiendomssjef og sektorsjef. Prosjektet er godt i gang. Det er gjennomført 
befaringer, tomtestudie, evaluering av Nordbyen, konseptutredning klima/energi 
og ny reguleringsplan. Det er utarbeidet romprogram og videre arbeid sammen 
med prosjekt og brukergrupper er startet opp. I forbindelse med at kommunen i 
sommer kjøpte naboeiendommen «Eden» så har dette medført full omregulering 
av området. Dette har gir medført vesentlig merarbeid. Reguleringsplanen er nå 
endelig gjodkjent. Entreprenør er valgt til samspillsfasen som foregår nå. 
Forprosjekt med endelig kostnadsramme legges frem for godkjenning primo 
februar 2019. Fremdrift er som planlagt. Riving startet 19.nov. Samspillsmøter 
med entreprenør pågår ukentlig  frem til ca medio februar 19. Dersom det er 
enighet vil entreprenør bli kontrahert etter godkjenning av forprosjektet i 
februar/mars.

Saksnr.: 87/16
Tittel: OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG INNFØRING AV TELEMARKSMODELLEN
Vedtak: Gjøvik kommune innfører Telemarksmodellen i anskaffelsesreglene nå.

Etter at ny lov og forskrift er trådt i kraft foretas en samordning av disse ved at 
forhold i Telemarksmodellen som ikke er dekket gjennom de nasjonale 
bestemmelsene, formuleres i et eget tillegg med lokale bestemmelser
Gjøvik kommune tar initiativ til at våre nabokommuner i innkjøpssamarbeidet 
vedtar tilsvarende bestemmelser.
Nødvendige økonomiske konsekvenser innarbeides i arbeidet med 
økonomiplanen for neste økonomiplanperiode

Status:
G

Telemarksmodellen følges opp gjennom innarbeidelse av anskaffelse som nytt 
internkontrollområde i Gjøvik kommune. Biri omsorgssenter er det første større 
prosjektet hvor Telemarksmodellen får konsekvenser for anskaffelse og 
oppfølging . Rådmannen vil fremme en ny sak om 
Telemarksmodellen/seriøsitetsbestemmelsene og gi en orientering til 
kommunestyret primo 2019.

Saksnr.: 157/16
Tittel: MULIGHETEN FOR MÅNEDLIG FAKTURERING OG FAKTURAGEBYR I GJØVIK 

KOMMUNE
Vedtak:
Status:

G
Gjennomført mulighet for å dele opp fakturaer fra januar 2018. Innføring av 
månedlig fakturering fra januar 2019

Saksnr.: 161/16
Tittel: NY PARKERINGSFORSKRIFT OG KONSEKVENSER SOM OPPGRADERING AV 

PARKERINGSAUTOMATER OG LADEMULIGHETER FOR ELBILER.
Vedtak: De kommunale parkeringsautomatene oppgraderes innenfor en kostnadsramme 

på kr. 1.050.000,-. Beløpet finansieres ved bruk av kommunens parkeringsfond. 

Når parkeringsautomatene oppgraderes lages det en mulighet for at de med elbil 
eller hydrogendrevne biler kan få en gratisbillett på kommunale avgiftsbelagte 
korttidsparkeringsplasser (maks 3 timer). 
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På kommunale avgiftsbelagte langtidsparkeringsplasser parkerer elektrisk og 
hydrogendrevne motorvogner gratis, men ved lading betales en avgift lik 
dagsparkering for øvrige kjøretøy. Dette gjøres gjeldende fra 01.01.17. 

Det etableres minimum 20 nye ordinære ladepunkter for ladbare motorvogner 
som finansieres ved bruk av avsatte midler inntil kr. 1.000.000,- i 
styringsdokument/økonomiplan, der øremerket hurtigladere. 
Evt. omkostninger knyttet til parkeringsregister og klagebehandling legges frem 
som egen sak.

Status:
G Det er etablert ladepunkter på Fastland, Stortorvet og Mjøsstranda

Saksnr.: 24/2017
Tittel: INNFØRING AV NY KOMMUNEPLANBESTEMMELSE – OPPDELING AV HYBLER I 

BOLIGER
Vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-15 og 11-17 godkjennes forslag til ny 

bestemmelse med tilhørende retningslinjer i kommuneplanens arealdel 
vedrørende oppdeling av hybler i bolig, slik det fremgår av vedlagt bestemmelse 
og retningslinjer datert 19.1.2017. 
Endringen godkjennes som mindre endring av Langtidsplan 2013.
Retningslinjene skal være veiledende for byggesaksavdelingens behandling av 
søknader. Utvalg for kultur og teknisk ønsker retningslinjene forelagt til 
behandling dersom de ikke bidrar til ønsket etablering av boliger for studenter 
eller ønsket regulering.
Bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft.
Kommunen vil samtidig sørge for en registrering av hvordan eksisterende boliger 
er utnyttet.

Status:

P

Når det gjelder retningslinjene er disse tatt i bruk. 

Å registrere eksisterende boliger med hybler er svært tid- og ressurskrevende og 
umulig å prioritere uten at det går på bekostning av ordinære oppgaver ved 
byggesaksseksjonen. 

Antall hybler med renovasjon gir en pekepinn på antall hybler i kommunen, men 
det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til denne registreringen. Gjøvik 
kommune fakturerer for renovasjon til 755 hybler fordelt på 127 eiendommer.

Definisjon av hybel i renovasjonsforskriften sammenfaller ikke med plan og 
bygningslovens /byggesaksforskriftenes definisjon som byggesaksseksjonen 
forholder seg til. Gjøvik kommune åpner også for at det kan bestilles 
hybelrenovasjon for selvstendige boenheter mindre enn 30 m2. En slik boenhet er 
ikk å anse som hybel jfr. plan og bygningsloven. Hybelrenovasjonsgebyret utgjør 
normalt 1/3 av normalt gebyr for enebolig. En del eiendommer som inneholder 
flere enn 3 hybler faktureres for normalt gebyr og ikke for hybler.

Hvis rådmannens skal registrere boliger med hybler krever dette at det avsettes 
egne ressurser til oppgaven. 
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Saksnr.: 74/2017
Tittel: UTBYGGING LEGEVAKT
Vedtak: Vedtak om intensjonsavtale for utbygging av interkommunal legevakt. Gjøvik 

kommune har påtatt seg byggherreansvaret. Sykehuset Innlandet skal ivareta 
prosjektledelse.
Byggeprosjektet organisert etter kommunens retningslinjer for gjennomføring av 
byggeprosjektet, dvs. under AFT og Eiendom og med deltakelse fra sektor Helse- 
og omsorg.

Status:
P Forprosjektet var ferdig sommer/høst 2018. Pga. kostnaden og at 

funksjonaliteten heller ikke blir optimal, ble saken forelagt formannskapet. Det 
jobbes nå med nye alternativer for legevakten, dvs. leie av lokaler, bygge selv 
eller nytt alternativ fra sykehuset. Nye alternativer vil legges frem i samarbeid 
med de øvrige samarbeidskommunene.

Saksnr.: 97/2017   130/2017
Tittel: EIENDOMSSKATT 2016 – SØKNADER OM FRITAK ETTER EIGEDOMSSKATTELOVA 

§ 7
Vedtak: 1. Når saken skal opp igjen neste år skal rådmannen synliggjøre hvilke 

økonomiske konsekvenser det kunne fått dersom alle på fritakslista som 
ikke har obligatorisk fritak måtte betale eiendomsskatt.

Status:
G I sak som ble utsatt i desember fremgår det hvilke økonomiske konsekvenser det 

får dersom grupper av eiendommer (private barnehager. Boligstiftelse etc.) tas 
ut.

Saksnr.: 108/2017 /27/2018
Tittel: SNERTINGDAL OMSORGSSENTER – FLERE ALTERNATIVE TOMTER FOR 

NYBYGG
Vedtak sak 
27/2018

Aktuell tomt, med nødvendig tilleggsareal vest for eksisterende bygg, vurderes 
innarbeidet i revisjonen av kommuneplanens arealdel.

Det fremmes ny henvendelse til fylkesmannen om omdisponering av tomta 
vest for nåværende omsorgssenter. I henvendelsen legges det vekt på:

1. Kommunen vil få hardt tiltrengte omsorgsplasser
2. Jorda som foreslås brukt er myrlendt og lite dyrkbar
3. Ved riving av eksisterende omsorgssenter vil det i sentrum av bygda 

bli gode tomter som kunne bli et viktig stedsutviklingsprosjekt.
4. Beboere og ansatte slipper flytting og mye kjøring.

Status:
P

Organisering av byggerprosjektet følger kommunens retningslinjer. 
Styringsgruppe med kommunalsjef for AFT, eiendomssjef og sektorsjef for 
helse- og omsorg er etablert.  Foreløpig prosjektgruppe er i gang med ulikt 
planarbeid. Ordføreren og rådmannen gjennomførte møte med fylkesmannen 
vedr omdisponering av tomt fra landbruk til offentlig formål i juni 2018. 
Ariktekt har vært engasjert for å gjennomføre volumstudie av den ubebygde 
delen av eksisterende tomten. Etter avtale med fylkesmannen innarbeides 
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ønsket tilleggsareal (landbruk) i arealdelen av kommuneplanen. Det vurderes 
også om det må utarbeides egen reguleringsplan da arealdelen av 
kommuneplanen tidligst er klar for høring sommeren 2019. Endelig 
prosjektgruppe er nå nedsatt (jfr. Kommunens retningslinjer for gjennomføring 
av byggeprosjekter). Prosjektet ble midlertidig utsatt som følge av 
rådmannens forslag om å ta det ut av inneværende økonomiplan. Prosjektet 
ble tatt inn igjen under kommunestyrets behandling av økonomiplanen og 
arbeidet med prosjektet er tatt opp igjen.

Saksnr.: 109/2017
Tittel: RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 2018-2021
Vedtak: Kommunestyret behandler årlig ruspolitisk tiltaksplan. 

Rådmannen fremlegger en sak med vurdering om Gjøvik skal bli en «AV-OG-
TIL»-kommune, som del av kommunenes arbeid med holdningsskapende 
arbeid 

Status:
G

AFT følger opp den delen av vedtaket som gjelder skjenke- og 
serveringsbevillinger. Helse- og omsorg følger opp øvrige vedtak

Saksnr.:
Tittel:

05/2018
Verbalforslag fra behandlingen av styringsdokumentet for 2018. AFT

P
Rådmannen bes legge frem en sak om kostnaden ved å flytte 
kommunestyremøtene fra kveldstid til dagmøter basert på hva tap av 
arbeidsfortjeneste reelt koster. Mange i kommunestyret jobber ikke og mange 
jobber ikke nødvendigvis dagtid.

Det er nedsatt ei politisk arbeidsgruppe som vurderer størrelsen på 
kommunestyre, utvalg, møtetidspunkter og andre forhold som vedfører 
folkevalgtes arbeidsvilkår. Møtetidspunkter er ett av temaene som behandles i 
arbeidsgruppa.

P Det utredes om kommunen er tjent med å opprette kommunalt heleid bilpark, 
verksted og service etter modell fra en slik etablering i Sarpsborg

Det er gjort en undersøkelse mot Sarpsborg kommune mht. å opprette 
kommunal heleid bilpark, verksted og service. Det lages en orienteringssak til 
utvalg for kultur og teknisk basert på dette.
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Saksnr.: 07/2018 og sak 128/2018
Tittel: Kunstisbane på Gjøvik stadion
Vedtak: 1. «Skisseprosjektet kuldeanlegg» fra Norconsult AS godkjennes som 

grunnlag for realisering av kunstisbane på Gjøvik stadion. 
2. Av hensyn til drift, støy, utnyttelse av overskuddsenergi og redusert 

risiko ved evt. lekkasjer, velges kuldeanlegg basert på CO2
3. Konkurransegrunnlag utarbeides og kontrahering kan foretas forutsatt 

godkjent søknad om spillemiddeltilskudd og positivt resultat på 
søknad om 4 mill kroner fra anlegsspolitisk program 
Kulturdepartementet.

Status:
P

På grunn av prosjektets størrelse behandles det etter retningslinjer for 
kommunale byggeprosjekter. Det er etablert styringsgruppe og 
prosjektgruppe. Spillemiddelsøknaden er formelt i orden og tilsagn om 4 mill 
fra Kulturdepartementet er mottatt. 
Forstudien som er gjennomført viser at kostnadene blir høyere enn forutsatt. 
Utvalg for kultur og teknisk ble orientert om dette i møte i august 2018.  Ny 
sak ble forelagt kommunestyret i desember og følgende vedtak ble gjort i 
desember 2018.

1. Kommunestyret godkjenner revidert forprosjekt for 
kunstisanlegg integrert i nytt tribunebygg.

2. Bevigningen på brutto 26 mill til kunstisbane økes til 41 mill, 
samtidig som 11 mill til riving gammel betongtribune og 
bygging av ny tribune i 2020/2021 tas ut av 
investeringsbudsjettet.

3. -Bygget skal bygges i henhold til klimaplanens 
føringer/kommuneplanens samfunnsdel

Saksnr.: 21/2018
Tittel: Interpellasjon fra Christin Guldahl Madsen om heliumsballongfri kommune
Vedtak: Ballongsalg og ballongslipp av heliumsballonger ved arr. på kommunal grunn 

forbys. Bestemmelsen innarbeides i kommunens retningslinjer for bruk og 
utleie av kommunens parker, friområder, utendørs anlegg og gategrunn. 
Rådmannen delegerer videre til 17. mai komiteen og Byen vår Gjøvik å 
håndheve et forbud mot salg av ballonger og eller ballongslipp, og sette krav 
til andre leietakere av kommunal grunn (eksempelvis under Gjøvik marken) at 
de håndhever forbudet.
Kommunestyret ber ordføreren oppmuntre lag, foreninger, restauranter, 
utsalgssteder mm. å unngå bruk av heliumsballonger i tilknytning til sin 
virksomhet.

Status:
G Det er utarbeidet og vedtatt retningslinjer for bruk og utleie av kommunens  

uteområder. Her er forbud mot ballongsalg og ballongslipp på kommunal 
grunn innarbeidet. Det er informert gjennom facebook og medieoppslag. 

Saksnr.: 22/2018
Tittel: Interpellasjon om framsnakking – fra Torvild Sveen, Gjøvik Senterparti
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Vedtak: Kommunestyret ber om å få framlagt en sak om «framsnakkings- og 
samspillstrategi for Gjøvik» når omdømmeprosjektet, som er et 
samarbeidsprosjekt mellom næringslivet i kommunen – er ferdigbehandlet 
politisk. 
De ulike punktene i interpellasjonen må utgjøre en del av saksunderlaget til 
den saken som skal legges fram.

Status:

P
Saken følges foreløpig opp av Samfunnsutvikling. Flere av punktene i 
interpellasjonen  krever oppfølging av AFT gjennom 
kommunikasjonsavdelingen, men avventes til sak er ferdigbehandlet.

Saksnr.: 23/2018
Tittel: Interpellasjon om kjønnsnøytralitet i forvaltningen – fra Erlend Gjølme, 

Gjøvik Høyre
Vedtak: Kommunen – ved HR avdelingen og representanter i KS-fora – skal være en  

pådriver for bruk av kjønnsnøytrale titler i alle sammenhenger hvor temaet er 
naturlig å ta opp.
Temaet tas også opp regionalt, særlig i samarbeidsforumet innenfor HR
De politiske partiene oppfordres i den forestående nominasjons- og 
konstitusjonsprosessen for valgperioden 2019-23 å arbeide for et enda 
sterkere innslag av kvinner i ulike posisjoner

Status:
G Det er formidlet at kommunen ved HR avdelingen skal ta opp temaet om 

kjønnsnøytrale titler i sammenhenger hvor dette er naturlig

Saksnr.: 28/2018
Tittel: Investeringsbudsjettet 2018-2021 – forslag til innarbeidelse av nye tiltak
Vedtak: Følgende tiltak innarbeides i investeringsbudsjettet for perioden 2018-2021:

Utbedring av taket på Nykirke                         2 000 000 
Bidrag til ny bruløsning over Hunnselva         1 500 000  
Kjøp av bil i feiervesenet                                       450 000 
Oljeutskiller i Stampevegen                                  680 000 
Tilleggsfinansiering tilbygg hovedhus nærmiljøparken  1 200 000 
Evt. forskuttering av midler avsatt til bredbåndsbygging 2 000 000 

G/P Utskifting av oljeutskiller i Stampevegen vil skje i juni.
Kjøp av bil i feiervesenet er på gang. Vurderer å kjøpe en el-bil til 
forebyggende avd.
Bru over Hunnselva er kommentert i en egen sak. Vedtatt bevilgning som 
andel til Eidsiva.
Utbedring av taket på Nykirke ble noe høyere (ca. 2,6 mill) enn budsjett. Her 
har rådmannen brukt av egen budsjettreserve.

Saksnr.: 29/2018
Tittel:
Vedtak: Kommunestyret i Gjøvik forskutterer om nødvendig innarbeidet bevilgning på 

2 mill i 2019 (økonomiplan 2018-2021) som kommunens egenandel i 2018 for 
å kunne prioritere videre utvikling av «stamfiber» innenfor fremforhandlet 
avtale med Eidsiva, kommunens egenandel i samarbeid med Oppland 
fylkeskommune og/eller for å utløse midler fra nKomm (varslet som nytt 
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kriterie ved tildeling av nKomm midler i 2018) Evt. behov for ytterligere midler 
behandles i forbindelse med styringsdokumentet for 2019. 

Status:
P

Det jobbes med bredbånd på flere områder: 
Det gjennomføres utbygging fra Redalen til Ryttersveen i Snertingdal nå. 
Eidsiva er bedt (med utgangspunkt i opsjon) å komme med tilbud på stamfiber 
for strekningen Ryttersveen – grense til Nordre Land. Dette er purret opp 
senest i desember 2018.
Gjøvik kommune har med Land kommunene om felles søknad om nKomm 
midler /alternativt fylkeskommunale midler. Områder som er valgt ut (utifra 
dekningskart og kriteriene) er Eiktunet- Mustadroa (grense til S. Land),  Biri 
Øverbygd og strekningen Kollstoppen - Redalen
Søknadsfrist var27. mai. Vi mottak svar om at vi var tildelt 10,7 millioner til 
bredbånd i de omsøkte områdene rett før jul 2018. Arbeidet med å planlegge 
utbygging og anbudsprosess er i gang.  

Saksnr.: 30/2018
Tittel: Snertingdal Nærmiljøpark – anbud på ombygging/tilbygg – behov for 

tilleggsfinansiering
Vedtak: Kommunestyret bevilger kr. 1 200 000 som sluttfinansiering av Snertingdal 

Nærmiljøpark. Rådmannen gis i oppdrag å revidere samarbeidsavtalen med 
Snertingdal Nærmiljøpark til også å omfatte drift og vedlikehold av nybygget.

Status:
 G Prosjektgruppa valgte å endre anbudsforespørselen til nybygg. Utvalg for 

kultur og teknisk (som hovedtuvalg for Eiendom)  ble orientert i sitt møte i 
august. Bygging skjer nå.

Saksnr.: 31/2018
Tittel: Fastsetting av tilsynsavgift for salgssteder for tobakksvarer og 

tobakkssurrogater
Vedtak: 1. Gjøvik kommune fastsetter årlig tilsynsavgift på 2000 kroner fra 

salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker, jf. 
Tobakkssalgforskriften § 24 første ledd. 

2. Fra midlertidige salgssteder fastsettes årlig tilsynsavgift på 1200 
kroner, jf tobakksalgsforskriften § 24, andre ledd.

Status:
G Det er inngått avtale med privat kontrollfirma om tilsyn med salgsstedene.

Saksnr.: 35/2018
Tittel: Ny bruløsning over Hunnselva med Brufoss. Kommunalt bidrag til 

investeringstiltak
Vedtak: Formannskapet tar rådmannens saksfremlegg til orientering. Rådmannen gis 

fullmakt til å sluttforhandle avtale om et kommunalt bidrag til bruløsningen 
ved Brufoss innenfor rammene i sak om nye tiltak i investeringsbudsjettet for 
2018-21
Gjøvik kommune tar forbehold om at Eidsiva Nett AS innvilges dispensasjon 
fra reguleringsplan for tiltaket.

Status:
G Beløpet vil bli utbetalt som et anleggsbidrag når brua står ferdig

Saksnr.: 65/2018
Tittel: Idrettslagenes løypepreparering i turskiløypenettet
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Vedtak: Det bevilges kr. 100 000 for 2018 til ekstra godtgjøring for idrettslagenes 
preparering i turskiløypenettet. Godtgjøringen som kommer i tillegg til 
idrettslagenes faste godtgjøring, utbetales med utgangspunkt i innleverte og 
bekreftede timelister. Tilsvarende beløp innarbeides i økonomiplan for 2019-
22.

Status:
P

Beløpet  foreløpig ikke innarbeidet i økonomiplan. 

Saksnr.: 71/2018
Tittel: Søknad om grensejustering mellom Vestre Toten og Gjøvik
Vedtak: Gjøvik kommune ønsker ikke at det gjennomføres utredning om 

grensejustering mellom Vestre Toten kommune og Gjøvik kommune som 
omsøkt fra Raufoss Næringspark

Status:
G

Kommunens uttalelse oversendt fylkesmannen 04.06.2018. Brev fra 
fylkesmannen 10.07 om at saken er oversendt departementet for avgjørelse 
om det skal igangsettes en utredning og evt. omfang av denne.

Saksnr
Tittel:

68/2018
Gjøvik barnehage – Sluttrapport

Vedtak: Sluttregnskapet for Gjøvik barnehage på kr 57 300 000 godkjennes.
Merforbruket på kr. 1 900 000 dekkes av rådmannens investeringsreserve
Saken oversende Kontrollutvalget for nærmere vurdering av hvordan saken er 
fulgt opp.

Status:
G

Saken er oversendt kontrollutvalget. Revisjonen gjennomførte i desember 
oppstartmøte for revisjonsprosjekt og dokumenter er oversendt.

Saksnr.: 76/2018
Tittel: Valggjennomføring i Gjøvik kommune  - 1 eller 2 dagers valgting
Vedtak: Valgting i Gjøvik kommune for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 

gjennomføre som to- dags valg den 8- og 9. september. Valglokalene i de 7 
stemmekretsene holdes åpne kl. 15.00-19.00 den 8. september og kl. 10.00-
21.00 den 9. september.

Status:

G

Saksnr.: 93/2018
Tittel: Salg  av Stokke nedre
Vedtak: Kommunestyret godkjenner salgssummen for Stokke Nedre på kr. 14.600 000-

Salgsinntektene fra eiendommen med omkostninger tilføres 
inesteringsregnskapet. Kommunestyret ber om at saken oversendes 
kontrollutvalget for gjennomgang. 

Status:
G

Salget er gjennomført og overtakelse har skjedd. Kommunen er orientert om 
at det er gitt konsesjon til ny kjøper. Saken er sendt over til kontrollutvalget og 
revisjonen har gjennomført oppstartmøte og utarbeidet foreløpig rapport .

Saksnr.: 102/2018
Tittel: Kjøp av  Øverby. Finansiering
Vedtak: Køpesum og omkostninger på til sammen 16 914 228  innarbeides i 

kommunens investeringsregnskap og finansieres gjennom opptak av lån.
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Status:
G

Saksnr.: 106/2018
Tittel: Vedtak om opphevelse av restriksjoner for fyrverkerisalg i Gjøvik kommune
Vedtak: Kommunestyret opphever tidligere vedtak i kommunestyresak 08/83 om 

restriksjoner for fyrverkerisalg i Gjøvik kommune.

Status:
G

Saksnr.: 112/2018

Tittel: Styringsdokument 2019 for Gjøvik kommune med økonomiplan for 2019 – 
2022 – Verbalforslag som berører AFT

Vedtak: Oversendes utvalg for kultur og teknisk:
P- avgift dagsats Mjøsstranda settes ned til kr. 20 inkl. mva. Prøveordning 1 år. 
Begrunnelse: Viktig politisk signal å gi når det gjelder innfartsparkering. Ved 
utvidelsen av avgiftsbelagte gater og plasser så flytter fremmedparkering seg 
til stadig nye og trangere gater. Flere bøter skrives og nivået på bøtene er økt. 
Samtidig står mye av innfartsparkeringer tom. Antatt økning i bruk av 
innfartsparkering gir inndekning.

Status:
P

Ingen foreløpig

Vedtak: Kommunestyret ber om at det i forbindelse med planlegging og utbygging av 
Snertingdal omsorgssenter tas med en representant for Hjemmets Venner i 
prosjekteringsgruppa.

Status:
P

Rådmannen har forutsatt at kommunestyret har ment prosjekt og ikke 
prosjekteringsgruppe. Representant for Hjemmets Venner vil bli invitert til 
aktuelle møter i prosjektgruppa samt holdt orientert om utviklingen i 
prosjektet.

Vedtak Kommunestyret ber om at Gjøvik kirkelige fellesråd kommer for å orientere 
om høringen om ny kirkeordning og konsekvensene dette kan få for Gjøvik 
kommune.

Status:
P

Gjøvik kirkelige fellesråd er orientert om vedtaket og invitert.

Vedtak Kommunestyret ber rådmannen om en vurdering av om følgende kommunale 
planer bør revideres:

 Mål og retningslinjer for Gjøvik skogvesen
Status:
P

Ingen foreløpig

Vedtak Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ overfor Ringsaker og Lillehammer 
kommune for å finne fram til helhetlige samarbeidsløsninger om drift og 
investeringer i den nordre delen av Gjøvik kommune

Status:
P

Ingen foreløpig

Vedtak Forsøpling i naturen er et økende problem. I Gjøvik er vi del av et 
interkommunalt selskap for avfallshåndtering. Rådmannen bes ta kontakt med 
selskapet for å øke tilgjengeligheten for befolkningen. Gjøvik er den eneste av 
miljøstasjonene som ikke har åpent noen kveld – alle dager stenger det kl. 
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15.30. For å stimulere til at avfall leveres der det skal må også Dalborgmarka 
ha minst en kveld åpen. Det bør dessuten bli gratis for privatpersoner å levere 
restavfall. 

Status:
G

Bestillingen fra kommunestyret er formidlet videre til daglig leder og 
styreleder i Horisont

Vedtak Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ til drøfting om samarbeid om 
interkommunal branntjeneste med Vestre og Østre Toten.

Status:
P

Ingen foreløpig

Vedtak Kommunestyret ber rådmannen i løpet av 1. halvår 2019 å legge frem en 
mulighetesskisse for framtidig bruk av Øverby.
Mulighetsskiussen må innholde en avklaring om andre offentlige og/eller 
ideelle virksomheter som har vist interesse for eiendommen skal følges opp 
med tanke på etablering,
Mulighetsskisse må ta stilling til forslaget om bo-., omsorgs- og 
aktivitetssenter, herunder etablering av et borettslag for eldre etter modell fra 
Fredevika Borettslag,
Mulighetsskissen må avklare om Gjøvik Speidergruppe av NSF sitt forslag om 
en ny speiderhytte (lavvo) i Bassengparken i stedet kan legges til Øverby.
Mulighetsskissen må gjennomgå om noe av kommunens egen virksomhet er 
tjent med flytting til Øverby
Mulighetsskissen må også avklare hvilke deler av eiendommen som kan skilles 
ut til ulik virksomhet eller selges uten at det berører behovet tid og arealet 
som brukes av helsesportsenteret/frivilligsentralen.

Status:
P

Ingen tilbakemelding foreløpig

Saksnr.: 130/2018

Tittel: Politisk struktur – størrelse på kommunestyre og utvalg ny 
kommunestyreperiode

Vedtak: Kommunestyret i Gjøvik vedtar å redusere størrelsen på kommunestyret fra 
45 til 41 representanter for kommunestyreperioden 2019-2023

Status:
P

Saksnr.: 131/2018

Tittel: Fullmakt til etablering av «kOMMUNEcSIRT  IKS»
Vedtak: Rådmannen gis fullmakt til sammen med Lillehammer kommune, å etablere et 

IKS selskap for å operasjonalisere et Kommune CSIRT som beskrevet i saken.
Det forutsettes at det fattes likelydende vedtak i de to kommunene.

Status:
P

Lillehammer kommune skal behandle saken i sitt kommende 
kommunestyremøte.

Formannskapet
Saker som er gått videre til kommunestyret er ikke tatt inn i oversikten
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Saksnr.: 116/2017
Tittel: SØKNAD OM FORLENGET LIGGETILLATELSE FOR MJØSFERGEN III
Vedtak: Gjøvik kommune innvilger ikke søknaden om forlenget liggetillatelse for 

Mjøsfergen III fram til 01.05.2018

Gjøvik kommune avslår tilbudet om å kunne beholde flytekaien som 
gjestebrygge. Fergen og flytekaien forutsettes fjernet så raskt som mulig og 
senest innen 31.12.2017.

Status:
G Ferjen ble fjernet i løpet av juni 2018

Saksnr.: 116/2017
Tittel: DELTAKELSE I BUDRUNDE (Øverby)
Vedtak: Gjøvik kommune ønsker å sikre seg eiendommen gnr. 73, bnr. 31. Rådmannen 

gis fullmakt til å gi bud og justere evt. bud ved evt. ny budfrist gitt av megler.
Kjøp av eiendommen finansieres ved opptak av lån. Driftskonsekvenser og 
inndekning av finans- og driftskostnader legges fram i egen sak i etterkant av 
budrunden.

Status:
G

Kommunen kjøpt og overtatt Øverby. Driftskostnader legges frem som del av 
budsjettbehandlingen.

Saksnr.: 07/2018
Tittel: Avtale om leie av grunn Hovdebakken
Vedtak: Forslag til avtale mellom Gjøvik skiklubb og Gjøvik kommune om leie av grunn 

godkjennes. Det forutsettes at gjeldende festekontrakt med A/L Hovde skiheis 
om deler av arealet, slettes. Leien settes til kroner 0,- pr år. 

Status:
G Vedtatt og avtale inngått.

Saksnr.: 14/18
Tittel: Elbilpool 
Vedtak: Saken ble utsatt
Status:

P
Saken legges fram på nytt i januar 2019.

Saksnr.: 41/2018
Tittel: Lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Gjøvik kommune
Vedtak: Forslag til lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Gjøvik 

kommune sendes ut på høring
Status:

P
Saksnr: 93/2018

Gjennomgang og fastlegging av politisk struktur for kommunestyreperioden 
2019-2023

Status:
P
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Arbeidet er i gang . Sak om størrelse på kommunestyret er avsluttet. Arbeidet 
med de øvrige spørsmålene fortsetter.

Utvalg for kultur og teknisk
Saker som er gått videre til sluttbehandling i kommunestyret er ikke tatt inn i oversikten.

Saksnr.: 09/2018
Tittel: Avtale for videreføring av sykkelbysamarbeidet for 2018-2021
Vedtak:  Gjøvik kommune godkjenner avtalen med Oppland fylkeskommune og 

Statens vegvesen Region øst om videreføring av sykkelbysamarbeidet for 2018-
21. 

Status:
P Gjennomføres i hht. avtale.

Saksnr.: 28/2018
Tittel: Idrettslagenes løypepreparering i turskiløypenettet
Vedtak:  Det bevilges kr. 100.000, for 2018 til ekstra godtgjøring for idrettslagenes 

 preparering i turskiløypenettet. Godtgjøringen, som kommer i tillegg til 
 idrettslagenes faste godtgjøring, utbetales med utgangspunkt i innleverte 
og 
 bekreftede timelister. 
 Tilsvarende beløp innarbeides i økonomiplan for 2019.

 Beløpet for 2018 belastes konto 13700.16460.3600, som styrkes 
tilsvarende fra konto 14900.82000.880 «Reservert tilleggsbevilgninger og nye 
bevilgninger». 

 Opprinnelig saldo på reservekontoen var ved året begynnelse kr. 1.000.000 
og vil med bevilgningen av angitt beløp være kr. 159.000,-.

Status:
G Gjennomført i hht. vedtak.  

Saksnr.: 29/2018
Tittel: Kommunale veger, investeringsplan 2018
Vedtak:  Opprustning av de kommunale vegene innenfor den avsatte rammen på 10 

millioner kroner i styringsdokumentet for 2018, skjer i henhold til priori-
teringene i denne saken. 
 Vedlagte oversikt over aktuelle vegprosjekter er utgangspunkt for årets 
tiltak
 Evaluering av årets tiltak skjer i tilknytning til ny investeringsplan for 2019.

Status:
P Tiltakene gjennomføres i hht. plan

Saksnr.: 51/2018
Tittel: Kunstnerisk utsmykning kommunale bygg
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Vedtak:  Kommunestyret vedtar revidert retningslinjer for kunsterisk utsmykning av 
kommunale bygg-og  uterom

Status:
G

Saksnr.: 64/2018
Tittel: Parkeringsplassen på Fastland, avgiftsparkering
Vedtak:  Det innføres avgiftsparkering på parkeringsplassen på Fastland. 

Betalingssatsene settes som på Mjøsstranda. 
Status:

G
Saksnr.: 68/2018
Tittel: Kirkegata 6, Gjøvik – Vedtak om avslag på klage på avslag på søknad om 

dispensasjon fra parkeringsbestemmelser i kommuneplanens arealdel
Vedtak:  Klagen avslått
Status:

G Klagen videresendt fylkesmannen for klagebehandling
aksnr.: 79/2018
Tittel: Endring av parkeringsbestemmelser i  Gjøvik sentrum
Vedtak:  Parkeringstiden på inntil 3 timer for gateparkering endres til også å 

omfatte lørdager mellom kl. 08.-15 for følgende gater:
- Hunnsvegen mellom Nedre Torggate og Strandgata
- Storgata mellom Hunnsvegen og Strandgata
- Strandgata fra krysset Hunnsvegen og nordover til 

Kirkegata/Fisherparken
- Tordenskjoldsgate fra Storgata til Jernbanegata

 Det blir fortsatt gratis å parkere her på lørdager.
 Ordningen gjøres gjeldende som en prøveordning ut 2019

Status:
G

Saksnr.: 87/2018
Tittel: Liumvegen – nytt vegnavn
Vedtak:  Alfarvegen mellom Ringvegen og Vestr Totenveg foreslås å endre vegnavn 

til Liumvegen. 
Status:

G
Saksnr.: 88/2018
Tittel: Avslag på klage på avvisning av klage på ramme- og igangsettingstillatelser  - 

Stian Molstadkroken
Vedtak:  Stian Molstadkrokens klage på «avvisning av klage på ramme- og 

igangsettingstillatelse avslås.
Status:

G

Saksnr.: 96/2018
Tittel:
Vedtak: Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplanens 

(……..).

Tillatelsen omfatter følgende skilt: (jf. Vedlagte situasjonsplan)
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B: XXL-logo på felles skilttavlge med Elkjøpg og Rusta, plassert på bygg i Kasper 
Andresens veg 4
C: XXL logo over inngangspariet
D: XXL logo på nordfasadens spilevegg
G: Foliering av glassfelt
H: Fasadeskilt ved varemottak

Kommunen avslår søknader om dispensasjon(,,,,,,)
Følgende skilt avslås:

A; Flaggborg
E: XXL-logo på nordfasadens teglvegg
F: Fasadeskilt på teglvegg

Status:
G

Sak 98/2018
Tema: Trafikksikkerhetstiltak 2019
Vedtak  Gjøvik kommune søker om tilskudd fra Oppland fylkeskommune til 

følgende prioritert trafikksikkerhetstiltak i 2019
1. Parkvegen og nordre del av Mathias Toppsveg. Fortau, ekstra lys, 

opphøyd gangfelt,
2. Storgata ved Nybrua, Øvre Torggate ved Fjellhallen, Vestre Totenveg 

ved Kopperud skole. Intensivbelysning i gangfelt.
3. Kopperud skole. Fortau ved parkeringsplass.
4. Balders veg/Rambekkvegen. Fortau og gangfelt i krysset.
5. Gamle Vestre Totenveg opp mot Vind idrettspark. Lys.

 Det søkes om tilskudd som tilsvarer 50 % av kostnadsgrunnlaget. Ved 
innvilgelse av tilskudd dekker kommunen sin egenandel fra avsatte 
investeringsmidler til opprustning av kommunale veger i styringsdokument og 
økonomiplan. 

 Nye trafikksikkerhetstiltak, som ikke er med gjeldende 
trafikksikkerhetsplan, innarbeides. 
 1. Forslag fra utvalget om at fylkeskommunen nå prioriterer og 
fremskynder strekningen Prost Blomst gate til Parksvingen, Øverbyvegen fra 
Parksvingen til Øverby og Åsvegen fra Parkvegen til Hunndalen. Utvalget er 
veldig bekymret for trafikksikkerheten på denne sterkt økende trafikkerte 
vegen.
 2. Utvalget ber Gjøvik kommune (midlertidig i påvente av fylkeskommunal 
prioritering) å iverksette tiltak i deler av Skrenten (Skrenten - Fjellvegen og 
Skrenten - Torkegutua). 
 3 . Utvalget oppfordrer også kommunale tjenestebiler fra Nordbyen 
omsorgssenter om å vise varsomhet og benytte Øverbyvegen (og ikke Skrenten).


Status
G

Punkt 3 er så langt fulgt opp i tillegg til at kommunens prioriteringer følges opp i 
søknad til Oppland fylkeskommune.

Sak 99/2018
Tema: Oppfølging av parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum
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Vedtak  Saken ble utsatt. Utvalget ba om at det utredes en modell med mellom 1-2 
timers gratis parkering innenfor den avgiftsbelagte periode, men med ulike 
alternativer for den avgiftsbelagte perioden (f.eks innføre avgiftsbelagt 
ettermiddager og lørdager, alternativt hele døgnet for å kompensere for 
inntektstap.). Det bes samtidig om å vurdere alternative dagparkeringssatser for 
områder med dagparkering. 

Status:
P

Nye tilleggsbestillinger utredes.
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Oppvekst

Kommunestyret
Saksnr.
Tittel:

K-sak 149/16 og UFO 33/16
Styringsdokument 2017

Vedtak: Det gjennomføres en utredning med sikte på å utvikle forslag på tiltak som kan styrke 
den praktiske opplæringen i kunst- og håndverk i grunnskolene i Gjøvik. 

Status:
G
Saksnr.
Tittel:

K-sak 149/16 og UFO 33/16
Styringsdokument 2017

Vedtak: Det legges fram en sak for utvalg for oppvekst med kartlegging av skoleveier og 
trafikksikkerhet.

Status:
G Det finnes allerede en slik plan. Utarbeidet tidligere, ligger på Gjøvik kommunes 

hjemmeside.

Saksnr.
Tittel:

K-sak 149/16 og UFO 33/16
Styringsdokument 2017

Vedtak: Gjøvik kommune tar initiativ til et tettere samarbeid mellom NTNU og barnehager og 
skoler i Gjøvik

Status:
G

Det er etablert et samarbeid mellom en ungdomsskole i kommunen og NTNU rundt 
temaet Mikroplast. Prosjektet pågår.
Det er avholdt kontaktmøter ang. bistand i profilering av Gjøvikbarnehagene

Saksnr.
Tittel:

K-sak 149/16 og UFO 33/16
Styringsdokument 2017

Vedtak: Det legges fram en sak for utvalg for oppvekst om innføring av nettbrett i 
undervisningen for elevene i skolen i Gjøvik. 

Status:
G
Saksnr.
Tittel:

K-sak 149/16 og UFO 33/16
Styringsdokument 2017

Vedtak:
I tillegg foreslår vi at den varslede omleggingen innenfor ungdomsavdelingen utsettes i 
ett år til 2018. Vi mener at en større omlegging av ungdomstilbudet må skje i samråd 
med både ungdommen selv og de ansatte innen ungdomsarbeidet og at dette må skje 
gjennom en medvirkningsprosess i løpet av 2017. Uten å forskuttere det økonomiske 
utfallet av en slik prosess og en mulig omlegging har vi likevel av budsjettmessige hensyn 
lagt inn tilsvarende tall som rådmannen har lagt inn fra 2018 og framover.

Status:
G

Utredningen er ferdigstilt. Ungdomsavdelingen videreføres.

Saksnr. K-sak 48/16
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Tittel: ETABLERING AV NYE BARNEHAGEPLASSER FRA 15.08.2016

Vedtak: Rådmannen iverksetter revidering av «Utbyggingsplan for barnehagesektoren 2013 – 
2025» umiddelbart. 
Forholdet Biri/Biristrand vurderes spesielt i revideringen av kommunens barnehageplan 
med tanke på egen barnehage på Biristrand. 

Utbyggingsplanen behandlet og vedtatt politisk høsten 2017.
Revisjon av barnehageplanen sees nå i sammenheng med skolebruksplanen. Analyse av 
situasjonen per i dag og prognoser for framtida er under arbeid. Analysearbeidet vil 
danne grunnlag for de forslag/alternativer som vil bli lagt fram både for kommunen som 
helhet og for Biri/Biristrand. 

Status:
G/P
Saksnr.
Tittel:

F-skap 75/17, K-sak 61/17
OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT

Vedtak:
 
1. Gjøvik kommune vedtar å etablere Gjøvik interkommunale barnevernvakt med 
Gjøvik som vertskommune ihht kommunelovens § 28-1 b. 
2. Samarbeidsavtale Gjøvikregionen barnevernvakt godkjennes inngått med de 
kommunene i Gjøvikregionen som vedtar dette. 
3. Foreslått budsjett godkjennes. 
4. Kommunestyret godkjenner at barnevernsjefen i Gjøvik får delegert 
akuttmyndighet i hht Lov om barneverntjenester § 4-6 2. ledd for 
samarbeidskommunene utenfor kommunens ordinære åpningstid jf. Kommuneloven 
§ 28-1 b og c. 

Status:
G
Saksnr.
Tittel:

K-sak 25/2018, F.skap 36/2018, UFO 10/2018
Etablering av Gjøvik-Land barnevern

Vedtak:  1. Kommunestyret i Gjøvik godkjenner vedlagte samarbeidsavtale mellom Gjøvik 
kommune som vertskommune etter Kommunelovens § 28b, administrativt 
verskommunesamarbeid, og Søndre Land og Nordre Land kommuner som 
samarbeidskommuner for å etablere Gjøvik-Land barnevernstjeneste. 
2. Gjøvik kommune godkjenner at rådmannen i Gjøvik delegeres oppgaver og 
avgjørelsesmyndighet etter Lov om barneverntjenester og forvaltningslovens § 2 
første ledd bokstav a søksmål- og ankekompetanse i saker som angår 
barneverntjenesten fra Søndre og Nordre Land kommuner. 
3. Samarbeidsavtalen inkluderer tidligere vedtak om fosterhjemstilsyn og 
interkommunal barnevernvakt. 
4. Kommunestyret godkjenner transaksjonskostnader ved sammenslåingen beløpende 
til ca kr 500 000 for Gjøvik kommune, finansiert over generelt disposisjonsfond. 
5. Gjøvik-Land barneverntjeneste etableres fra 01.06.2018. 

Status:
G
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Saksnr.
Tittel:

k-sak 02/2018
 Interpellasjon fra Odd Christian Hagen om leksefri skole i Gjøvik

Vedtak: Kommunestyret oversender interpellasjonen med svar og vedlegg til det politiske 
utvalget for Oppvekst for videre vurdering og oppfølging.

Status:
G

Saksnr.
Tittel:

23/2017 – UFO
Nettbrett i skolen

Vedtak: Saken tas til orientering. 
Rådmannen legger fram ny sak der det ses på erfaringer gjort i andre kommuner og 
forskning vedrørende bruk av nettbrett i ordinær undervisning. Rådmannen bes se på 
utgifter og besparelser ved innføring av nettbrett 

Status:
P
Saksnr.
Tittel:

K- sak 67/2018
Leksefri skole

Vedtak 1. Et utvalg med representanter for lærere, foreldre, elever og skoleledelse skal foreta 
en gjennomgang av leksebegrepet og hva lekser skal og ikke skal innebære, samt anslå 
forsvarlig mengde lekser. (som fra formannskapet) 
2. Målet er at arbeidet skal gi en felles rutine for skolearbeid i Gjøvik kommune uten 
pålagte lekser hjemme og en anbefaling til en prøveordning ved en utvalgt skole fra 
høsten 2019. 
3. Utvalgets arbeid skal være ferdig innen 31.desember 2018. Utvalgets rapport 
ferdigbehandles innen 1. april 2019. 
4. Tiltakets økonomiske ramme innarbeides i budsjettet for 2019 (2. halvår) og 
økonomiplanperioden 2019-2022. 

Status:
G/P Rapporten er ferdigstilt innen fristen. Saksframlegget er under planlegging.
Saksnr.
Tittel:

UFO- 21/2018 
Skolenes uteområder

Vedtak ·De avsatte midlene på 1 mill  skal fortrinnsvis brukes på skoler med 
barnetrinn.
·For 2018 settes det en frist til 01.09. når det gjelder å søke om midler.
·Det er en forutsetning for at søknaden vurderes at det søkes om spillemidler. 
Skoler som søker om spillemidler vil i utgangspunktet bli prioritert framfor 
skoler som ikke søker om spillemidler.
·Utvalg for Oppvekst vedtar hvilke skoler som prioriteres i søknadene til 
spillemidler. 

Status:
G
Saksnr.
Tittel:

KOM- 119/2018

https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018007512&
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Vedtak Hunndalen helsestasjon med sine 3 helsesøsterstillinger legges til Sentrum 
helsestasjon ved innflytting i rehabilitert Rådhus vår 2019. Dette for å styrke det 
helhetlige tilbudet til familier med barn i aldersgruppen 0 til 5 år i Gjøvik kommune. 

Status:
G

Saksnr.
Tittel:

KOM -112/2018                                                                                                                    
Styringsdokument 2019 for Gjøvik kommune med økonomiplan for 2019 -2022

Vedtak Kommunestyret ønsker en bedre balanse mellom kommunale og ikke-kommunale 
barnehageplasser i Gjøvik. På bakgrunn av dette ber kommunestyret rådmannen legge 
fram en sak for utvalg for oppvekst med konkrete forslag til hvordan dette kan oppnås.

Status:
P Sak legges fram januar/februar 2019.

Saksnr.
Tittel:

KOM -112/2018                                                                                                                    
Styringsdokument 2019 for Gjøvik kommune med økonomiplan for 2019 -2022

Vedtak Kommunestyret ber rådmannen fremlegge et plan for oppgradering av utstyr og økt 
kompetanse i bruk av digitale verktøy i skolen. 

Status:
P

Saksnr.
Tittel:

KOM -112/2018                                                                                                                    
Styringsdokument 2019 for Gjøvik kommune med økonomiplan for 2019 -2022

Vedtak Kommunestyret ber skoleledelsen vurdere innføring av livsmestringskurs i 
grunnskolen som motvirker depresjon og andre, såkalt KID–kurs. 

Status:
P
Saksnr.
Tittel:

KOM -112/2018                                                                                                                    
Styringsdokument 2019 for Gjøvik kommune med økonomiplan for 2019 -2022

Vedtak Rådmannen bes legge frem en sak om innholdet i SFO i Gjøviks skoler, herunder 
synliggjøre evt. forskjeller i aktiviteter og tilbud til barna. Hensikt: at alle barn skal få 
tilbud om forskjellige typer aktiviteter i tiden de er på SFO. 

Status:
P
Saksnr.
Tittel:

KOM -112/2018                                                                                                                    
Styringsdokument 2019 for Gjøvik kommune med økonomiplan for 2019 -2022

Vedtak Vi foreslår en dreining av årsverk innenfor barnevern/familievern ved at vi oppretter 2 
nye årsverk innenfor Tverrfaglig Familieteam og tilsvarende 2 færre årsverk innenfor 
barnevern. På den måten styrkes den forebyggende arbeid. Dette fases inn med kun ett 
årsverk i 2019. 

Status:
P

https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018035224&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018035224&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018035224&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018035224&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018035224&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018035224&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018035224&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018035224&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018035224&
https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018035224&
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Saksnr.
Tittel:

KOM- 75/2017
Skoleplanen

Vedtak  Det igangsettes følgende forstudier som beskrevet i saksutredningen: 
 
1. Organisering av ungdomsskoletilbudet i Sørbyen og Hunndalen/Vardal. 
 
2. Barneskoletilbudet i Hunndalen/Vardal, herunder i.  behov for nybygg /nye 
moduler/renovering ved Blomhaug og Grande skoler. ii.  vurdere kretsgrenseregulering 
mellom Grande og Blomhaug for å motvirke kapasitetsproblemer på Grande skole.  
 
3. Med bakgrunn i de samlede utfordringene som er knyttet til skole- og 
barnehagetilbudet i Biri, ligger det til rette for å utarbeide en samlet utviklingsplan i 
denne delen av kommunen. Som grunnlag for en slik plan bør alternative løsninger for 
utbygging og organisering av barnehagetilbudet og skoletilbudet utredes nærmere.   
 
Det presiseres at disse alternativene blir utredet: a) Oppvekstsenter for Biristrand og  
Redalen med barnehage og 1. - 7. trinn b)Oppvekstsenter for Biristrand  og Redalen med 
b.h. og 1. - 4. trinn.     c) Oppvekstsenter for  1. - 10. trinn på Biri og barnehage.  d Det 
ønskes særlig at rådmannen ser på området Biristrand og hvorvidt opprettelsen av  
barnehageplasser i området vil bidra til økt tilflytting samt styrking av Biristrand skole. 

 4. Gjennomføring av forstudiene finansieres ved bruk av ubundne fondsmidler i 
Oppvekst 
 
5.    De øvrige bygningsmessige anbefalingene fra Eiendom vurderes innarbeidet i 
investeringsbudsjettet i forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2018 – 2021.

Status:
F
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Helse og omsorg

Saksnr. K-121/15

Tittel Styringsdokument 2016
Følgende verbalforslag ble vedtatt:

Status:
G

6.Det utarbeides en ny Demensplan for Gjøvik kommune, i tråd med føringer som ligger i 
Demensplan 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidet startes opp i 2016. 
Oversendes til utvalg for Helse, omsorg og velferd til vurdering i forbindelse med 
helthetlig gjennomgang av helse- og omsorgsplanen.   

Status: Demensplan 2018 – 2025 for Gjøvik kommune er vedtatt, og tiltak iverksatt.

Saksnr. K-31/16 og 45/16
Tittel Nytt omsorgssenter på Biri – godkjenning av forstudie og foreløpige økonomiske rammer
Vedtak 1. Vedlagte forstudie med 32 nye plasser godkjennes og legges til grunn for videre 

planlegging av nytt omsorgssenter på Biri. 
2. Arbeid med forprosjekt igangsettes. 
3. Foreløpig økonomisk ramme på kr 220 000 000 godkjennes og innarbeides i 
økonomiplan 2017-20. 
4. I det videre arbeid skal en representant utpekt fra styret i Furulunds venner være med 
i forprosjektet. 
5. Dagens fast ansatte ved Biri omsorgssenter skal ha fortrinnsrett til de stillinger som 
opprettes når det nye omsorgssenteret står ferdig. 

Status
   P

Prosjektet gjennomføres etter kommunens retningslinjer for gjennomføring av 
byggeprosjekter med styringsgruppe som ledes av kommunalsjef for AFT, eiendomssjef 
og sektorsjef. Det er gjennomført befaringer, tomtestudie, evaluering av Nordbyen, 
konseptutredning klima/energi og ny reguleringsplan. Det er utarbeidet romprogram og 
videre arbeid sammen med prosjekt og brukergrupper gjennomført. I forbindelse med at 
kommunen sist  sommer kjøpte naboeiendommen «Eden» så medførte dette full 
omregulering av området. Dette  medførte vesentlig merarbeid. Reguleringsplanen er 
godkjent. Entreprenør er valgt til samspillsfasen som foregår nå. Forprosjekt med endelig 
kostnadsramme legges frem for godkjennings primo februar 2019.
Fremdrift er som planlagt. Riving startet 19.nov. Samspillsmøter med entreprenør pågår 
ukentlig frem til ca medio februar 19. Entreprenør planlegges kontrahert februar/mars.

Saksnr.
Tittel:

K-sak 149/16 
Styringsdokument 2017

Vedtak: Verbalforslag 2: 
Rådmannen bes komme tilbake med en sak til kommunestyret 1. Halvår -17 med 
informasjon om hvordan vi kan få et nytt og hensiktsmessig lokale til vår 
interkommunale legevakt 

Status:
P

• Gjøvik kommune vil ha en legevakt i tilknytning til sykehuset på Gjøvik
• Rådmannen utreder lokalisering av legevakt, og gir en oversikt over alternativene 

til utvalg for helse- og omsorg og formannskapet.
• Utredning av alternativene med kostnadsoverslag skal være ferdig innen 1. juni 

2019
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• Det foreslåtte prosjektet til ombygging/påbygg til legevakt på sykehuset på 
Gjøvik iverksettes ikke

• Kommunen sier opp leieavtalen med Sykehuset Innlandet om leie av lokaler til 
legevakt.

• Målet er at legevakten kan lokaliseres sammen med kommunalt ansatte 
fastleger, jmfr. legeplanen

Saksnr.
Tittel:

K- sak 129/2017
Styringsdokument 2018

Vedtak: Verbalforslag 13:
-Det utredes muligheten for å få både flere sykehjemsplasser og flere 
heldøgnbemannede omsorgsboliger i Sentrum Omsorgsdistrikt. 
Utredningen skal se på et nytt byggetrinn på Haugtun, å omgjøre 4.etasje eller en 
kombinasjon av begge tiltak. Utredningen skal inkludere framtidig bruk av Furubakken.

Status:
F

Verbalforslag 16:
-Vi ber om at konsekvensene utredes ved å oppheve samordning av ektefelleinntekt i de 
tilfellene 
der det medfører at mottaker av hjelp i hjemmet blir pålagt høyere egenandel enn om 
stønadsmottaker ble vurdert selvstendig.                                                                                                                           

Status:
F

Tildeling og koordinering er svært presset på tid og bemanning, så det vil ta tid før dette 
blir utredet.

Saksnr.
Tittel:

K- sak 45/ 2018
Strakstiltak med formål om å redusere liggedøgn i sykehus for utskrivingsklare pasienter

Vedtak: 1. For å redusere liggedøgn i sykehus for utskrivningsklare pasienter gjennomføres 
tiltakene 1 – 6 som beskrevet i saken, herunder opprettelse av et ambulant team. I den 
grad det fortsatt vil være et omfang på antall utskrivningsklare pasienter gjennomføres 
også tiltak 6. Tiltak 7 og 8 vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av budsjett og 
økonomiplan 2019-2022. 
2. Kostnadene for ambulant team på 1,7 mill. kroner i halvårsvirkning i 2018 dekkes ved 
bruk av generelt disposisjonsfond, mens de øvrige tiltakene dekkes innenfor rammen til 
helse og omsorg. Tiltakene innarbeides i budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
3. Endret tekst tiltak 6: Økt bruk av eksterne plasser

Status:
G

Tiltaket ble saldert i forbindelse med budsjett 2019

Saksnr.
Tittel:

HOV – 21/ 2018
Plan for legetjenesten 2018 – 2022

Vedtak: 1. Plan for legetjenesten 2018-2022 legges ut på åpen høring. 
2. Planen forutsettes behandlet i andre relevante råd og utvalg før ny behandling i HOV

Status:
G

Planen er vedtatt
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NAV

Kommunestyret

Saksnr. K- 24/16
Boliger for vanskeligstilte

Tittel

Status:
   G

1.Gjøvik kommune oppretter boligtilbud i form av mer velegnede og robuste 
boliger til vanskeligstilte med lav boevne.
2.Boligene skal etableres i små boliganlegg med inntil 3 boenheter.

NAV og Helse og Omsorg v/tilrettelagte tjenester har etablert samarbeid med 
Gjøvik Boligstiftelse for å få etablert boligene i henhold til vedtaket.  Boligene blir 
ferdigstilt og innflyttingsklare februar 2019.

Saksnr.: K-121/15
Tittel: Styringsdokument 2016
Vedtak:

Bekjempelse av barnefattigdom.

Status:
P Gjøvik kommune deltar i et nasjonalt prosjekt Helhetlig oppfølging av 

lavinntektsfamlilier, i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dette er et 
tverrfaglig prosjekt som varer fra oktober 2016 og ut 2018. Arbeids- og 
velferdsdirektoret har høsten 2018 åpnet opp for forlengelse ut 2019 for å 
sluttføre prosjektet og implementere tiltak fra forskningsrapport som kommer 
sommeren 2019. NAV Gjøvik har søkt og  fått innvilget  forlengelse. Det ytes 
ressurser fra direktoratet til 1,5 stillinger i perioden. Kommunen er forpliktet til å 
bidra med 0,5 stillinger, i tillegg til rapportering og kunnskapsdeling. 
Orienteringssak i HOV 25.05.2016. Startet opp 01.10.2016, og følger til en hver tid 
opp ca.20 familier på områdene arbeid/aktivitet, bolig/bosituasjon, økonomi og 
barnas situasjon.

Det ble på nytt orientert om prosjektet i HOV 20.09.17 samt i formannskapet 
våren 2018. Prosjektet videreføres i NAV ut 2019, og forskningsresultatene vil 
foreligge  sommeren 2019.

Opplevelseskortet videreføres i 2019, og resterende av 50 % stilling finansiert av 
kommunen ses i sammenheng med oppfølging av K-41/2018 (barn og unges 
deltakelse i lag og foreninger),  samt videreføring av prosjekt «Helhetlig 
oppfølging av lavinntektsfamilier».

Saksnr.:
Tittel:

K-149/16
Styringsdokument 2017

Vedtak: Det er bevilget kr. 150 000,- til Røde Kors Gjøvik for å tilby tiltak som fremmer 
integrering av flyktninger i kommunen. 
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Status:
G

Orienteringssak i HOV i februar 2017. På bakgrunn av dette har NAV og Røde Kors 
Gjøvik utarbeidet forslag til en forpliktende samarbeidsavtale. Denne ble 
behandlet i HOV i mai- 17 og det er inngått ny kontrakt med krav til årlig 
rapportering. Evalueringsmøte gjennomført  september 2018, og de tiltak som er 
omtalt i avtalen er gjennomført. Ny samarbeidsavtale for 2019 / 2020 utarbeides i 
januar 2019 i tråd med Styringsdokument for 2019 vedtatt i K-118/2018.

Saksnr.:
Tittel:

K-131/17
Bosetting av flyktninger 2018

Vedtak: Gjøvik kommune skal bosette i henhold til IMDi’s anmodning. 
30 personer, inkludert 2 enslige under 18 år.

Sommeren 2019 kom en tilleggsanmodning på 7 personer, inkludert 2 enslig 
mindreårige. Denne anmodningen ble imøtekommet med et administrativt 
vedtak.

Status:
G

Pr. 3. tertial har NAV Gjøvik bosatt 33 personer i 2018. IMDi benyttet seg ikke av 
de 2 resterende plassene fra tilleggsanmodningen.  I tillegg har det kommet 11 
personer på familiegjenforening.

Av de totalt 4 enslig mindreårige som Gjøvik kommune ble anmodet om å 
bosette, og som det ble fattet vedtak på er det 1 som har ankommet kommunen 
og blitt bosatt.

Saksnr.:
Tittel:

K-129/17
Styringsdokument 2018

Vedtak: Rådmannen bes intensivere arbeidet med å skaffe tilrettelagte arbeidsplasser  og 
aktivitetsplasser for mennesker i utsatte grupper,  for å styrke gjennomføringen 
av aktivitetsplikten og derigjennom sikre flere sosialhjelpsmottakere fra passivitet 
til aktivitet.

Status:
P

NAV Oppland har høsten 2018 inngått tilleggsavtale om 5 ekstra plasser for Varig 
Tilrettelagt Arbeid (VTA) ved ATS as, der kommunen bidrar med en egenandel.  
Det ble i desember 2018 gjort avklaringer mellom Gjøvik kommune og NAV 
Oppland om ytterligere 7 plasser for Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) ved Topro 
Kompetanse AS.

Det er søkt Fylkesmannen om tilskuddsmidler knyttet til utvikling av sosiale 
tjenester i NAV. I dette prosjektet er det beskrevet et ny metodikk for helhetlig 
arbeidskvalifisering for langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og ungdom. 
Svar ble gitt  i mai 2018, og søknaden ble innvilget med ressurser til 2 stillinger. 
Målgruppen det er innvilget midler for å jobbe med er fremmedspråklige kvinner 
og ungdom. Rekruttering og planlegging av prosjektet er i gang. Oppstart blir  
januar 2019, og prosjektet antas å ha en varighet på 3 år.

Det er også iverksatt et omfattende evaluerigs- og utviklingsarbeid i Stampevegen 
Produksjon og Service for å vurdere nye tiltak og samarbeidsformer med ordinært 
næringsliv. Dette  for å styrke oppfølgingen av sosialhjelpsmottakere med 
aktivitetsplikt.

Saksnr.:
Tittel:

K-41/2018
Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk 2017
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Vedtak: ix. Deltakelse i lag og foreninger for barn og unge fra lavinntektsfamilier, 
kr. 1 000 000,-

Status:
P

NAV administrerer i 2019 ordningen i hht vedtak gjort i K-118/2018.
Det vil bli 4 søknadsrunder i 2019, evaluring i HOV tidlig høst 2019.

Saksnr.:
Tittel:

K-112/2018
Styringsdokument 2019 for Gjøvik kommune

Vedtak: Kommunestyret ber om en vurdering av om det er mulig å etablere et felles 
krisesenter for menn sammen med Gjøvikregionen og andre kommuner rundt 
Mjøsa.

Status:
P
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Samfunnsutvikling
Kommunestyret

Saksnr. K - 61/15
Tittel MULIGHETSSTUDIE/FORSTUDIE. ETABLERING AV NYE KULTURARENAER/-FUNKSJONER I 

GJØVIK SENTRUM

Det gjennomføres en mulighetsstudie/forstudie for primært å kartlegge mulighetene for 
å bygge en konsertsal med nødvendige tilleggsrom og fasiliteter, samordnet med Gjøvik 
kunst- og kulturskole, i Gjøvik sentrum. 

I tillegg skal følgende funksjoner inkluderes i studien:
Utvidelse av Gjøvik kino og scene med 2 nye kinosaler.
Ny etablering av Gjøvik bibliotek og litteraturhus.
Lokaler for historiske og eller kunstutstillinger.
Ny etablering av Ungdommens hus.
Studiens mål er å utarbeide romprogram for de aktuelle kulturfunksjonene, samt vurdere 
plasseringer i Gjøvik sentrum. Studien skal gi et beslutningsgrunnlag for valg av eventuelt 
prosjekt å gå videre med. 

Studien skal også inneholde en vurdering av hvordan en slik kulturarena kan utvikles i 
samarbeid med private aktører.

Sak 13/978-1; Utreding av kultur og fritidshus» innlemmes i denne mulighetsstudien, 
hvor elementene i denne saken blir ivaretatt. Utvalget ønsker spesielt at ungdommenes 
stemme blir hørt og ivaretatt i arbeidet med mulighetsstudien. Det vises også til vedtatt 
Ungdomspolitisk Strategi.

Status:
F

JAF arkitektkontor som utreder har avsluttet sitt arbeid, og oversendt rapport til Gjøvik 
kommune. JAF presenterte sine resultater i Utvalg for Kultur og teknisk 24. mai og Utvalg 
for Samfunnsutvikling 26. mai 2016. Videre har direkte involverte parter, Farverikvartalet 
AS, S17 Eiendom AS (eiere «Shelltomta»), KaHe Eiendom AS (eier hotell) og Strand Gjøvik 
AS (driver hotell)  blitt spurt om å avgi en uttalelse. Farverikvartalet AS og S17 As har 
uttalt seg om mulighetsstudiet. Det har også blitt avholdt møter med involverte parter. 
Saken har nå blitt behandlet i KT 28.03, SAM 07.04, Form. 26.04 og Kommunestyret 
04.05.2017 Kommunestyret fattet slikt vedtak:

Mulighetsstudie Gjøvik kulturarena versjon 1.1 og Skisseprosjekt Kulturarena på 
Shelltomta, datert 13.12.16, begge utarbeidet av JAF arkitektkontor AS, samt 
kostnadsvurdering skisseprosjekt Shelltomta, Sweco, datert 02.02.17, tas til orientering. 
Rådmannen gis i oppdrag å gjennomføre ytterligere utredninger: - En mulighetsstudie for 
lokalisering av Gjøvik kulturarena på Huntonstranda. Mulighetsstudiens romprogram 
inkluderes i idékonkurransen for Huntonstranda. - En sentrumsanalyse (SWOT-analyse) 
omkring tomtevalg for mulig konserthus/kulturhus i Gjøvik. I analysen skal Shelltomta og 
Huntonstranda inkluderes. 

Kommunestyret bevilger 300 000 kroner til utredningene, finansiert med bruk av 
disposisjonsfond. Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret for beslutning 
om valg av tomt og igangsetting av forprosjekt så snart utredningene foreligger 
(forventet innen oktober 2017).
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Mulighetsstudie for lokalisering av kulturarenaer på Huntonstranda ble tatt inn i avsluttet 
arkitektkonkurransen for Huntonstranda. Videre er det nå gjennomført SWOT-analyse for 
tomtevalg, sentrumsanalyse. Det tas sikte på å fremme en politisk sak, som ønsket, første 
tertial 2019.  

Saksnr. K – 121/15
Tittel FORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENT 2016 FOR GJØVIK KOMMUNE

(utdrag):

9. Gjøvik kommune vil utrede bruken og mulighetene for torgarealene i byen vår. 
Målet er å legge til rette for flere lokale matprodusenter og næringsmiddelindustrien i 
vår region.

20. Kollektivtrafikk. På bakgrunn av de tre reguleringsplanene om vegsatsing i sentrum 
(miljøgatene) er det ønskelig å se bredere på kollektivtrafikken i byen. Dette kan gjøres 
ved at det under første halvdel av planperioden gjøres en gjennomgang av 
kollektivtrafikken i hele kommunen med en målsetning om å kjøre et prøveprosjekt i siste 
halvdel med f.eks. hyppigere avganger, personbil-fri soner, gratis bybuss og 
innfartsparkering. Kostnadene vil være en utfordring og det derfor viktig å begynne tidlig 
for å kunne utnytte eventuelle statlige midler. Da de 3 miljøgateprosjektene er ferdigstilt 
bør et kollektivtilbud tilpasset disse utbedringene være ferdig samtidig. Kommunestyret 
ber styringsgruppa for ATP-prosjektet om å følge opp denne saken.

Status:
   F

F

9. Torghandel og lokalmatutsalg:
Må sees i sammenheng med K – 129-17, Styringsdokument 2018 for Gjøvik kommune 
med økonomiplan 2018-2021, verbalforslag 7, Mathall. 

Det jobbes parallelt med torghandel, lokalt matutsalg og mathall.
Torghandel: Det er tatt initiativ overfor Byen Vår Gjøvik for å legge til rette for 
torghandel, blant annet gjennom kjøp av torgboder som stilles til disposisjon for lokale 
produsenter. 

Regionrådet vedtok på møte i desember å støtte prosjektet KOM (kultur, mat og 
opplevelser). Gjøvik kommune deltar i prosjektet økonomisk og med stillingsressurs fra 
landbruk og næring. Gjennom KOM skal det etableres kontakt med lokale 
matprodusenter for å sjekke ut interesse og sikre god involvering. Videre skal prosjektet 
stimulere til økt produksjon og salg av lokalmat. Prosjektet er noe forsinket da 
regionrådet ønsket å ha deltagelse fra alle fem kommunene i regionen. Prosjektstart er 
forventet april/mars. 

20. Kollektivtrafikk: 
Ønsket om å se bredere på kollektivtrafikken, omfatter å se på kollektivtrafikken i hele 
kommunen med ulike tiltak som ikke omfatter fysiske utbedringer og infrastrukturtiltak. 
Forslag på tiltak som trekkes frem omhandler også andre grep som kan øke 
kollektivtrafikken. Slike tiltak omhandler flere områder som kommunen nå jobber med. I 
tillegg til byutvikling, vil det omhandle SmartBy-prosjektet, klimaplan og tiltak som følger 
av den (som lavutslippssone), sykkelbyprosjekt (som jobber med å få innført omvendte 
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bompenger for syklister). Oppfølging vil forutsette samarbeid med flere ressurser i 
kommunen for å kunne jobbe strukturert og samkjøre de ulike tiltakene.

Saksnr. K - 86/16

Tittel PERMANENT BRU FRA GJØVIK GÅRD TIL HOLMEN BRENNERI. VURDERING AV 
ALTERNATIVER. EVNT. OPPSTART FORPROSJEKT

Det gjennomføres et forprosjekt for bru mellom Gjøvik gård og Brenneriet basert på JAF 
arkitekter, alt. 1, sitt forslag.  Gjennom forprosjektet skal bl.a. endelig plassering av 
bruforbindelsen, fundamentering på begge sider, endelig utforming av bruløsning og 
belysning avklares. Videre skal det utarbeides en kostnadskalkyle/budsjett for et 
bruprosjekt. 

Forprosjektets konklusjoner legges frem for politisk vurdering, i tråd med kommunens 
byggereglement.

Status:
F

Arbeidet med forprosjektet har startet. Det er inngått avtale med arkitekt og 
bruingeniør/konsulent. Prosjektet må avvente arbeid med ny reguleringsplan for 
Brennerigata m.m. Videre arbeidet er derfor foreløpig utsatt.
  

Saksnr. K - 149/16

Tittel STYRINGSDOKUMENT 2017 FOR Gjøvik KOMMUNE

Kommunestyre/formannskap
Rådmannen bes å kartlegge hvilke forutsetninger og betingelser som må ligge til grunn 
for å etablere et togstopp på Kallerud/Campus.

Vedtatt fra posisjonspartienes budsjettframlegg
• Alle virksomheter i Gjøvik kommune skal miljøsertifiseres innen utløpet av 

planperioden.

Status:

F

F

Spørsmålet med togstopp på Kallerud er tatt opp med Jernbaneverket. Avventer videre 
tilbakemelding for oppfølging. Purres opp i januar 2019.

Vedtatt fra posisjonspartienes budsjettframlegg. 
 Miljøsertifisering: Det arbeides med dette, men kun få enheter er miljøsertifisert pr. i 

dag. Enheter på rådhuset prioriteres nå. En klimarådgiver har gjennomført kurs i 
miljøsertifisering. 
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Saksnr. K - 153/16

Tittel UTREDNING. ALTERNATIVE DRIFTS- OG EIERMODELLER FOR KULTURARENAER
Det gjøres en gjennomgang av mulige modeller for drift- og eierskap av kultur- og 
idrettsarenaer i Gjøvik kommune, avgrenset til:

 Gjøvik kino- og scene.
 Gjøvikhallen.
 Gjøvik Olympiske Fjellhall.
 Gjøvik Svømmehall.
 Tranberghallen.
 Campus Arena Gjøvik.
 Gjøvik stadion, herunder også fotballbane på Campus Gjøvik og Tranbergflåa. 

I gjennomgangen skal den enkelte arenas primære bruksområde vurderes.
Utredning med rådmannens forslag til konklusjoner legges frem for politisk behandling i 
løpet av 2017.  
Det bevilges kr. 200 000 til finansiering av utredningen. Bevilgningen dekkes av konto 
14900.82001.8800 ”Årets budsjettreserve” i 2017.
GOA AS inviteres til å delta i utredningsarbeidet.

Status:
F

Det er opprettet en prosjektorganisasjon med intern prosjektleder og prosessleder. Det er 
gjennomført en til en møter for å kartlegge ulike situasjoner. Videre er flere møter i 
prosjektgruppa avholdt, og spørreundersøkelse blant idrettslag er gjennomført.  En god 
prosess pågår, og et godt sluttresultat vektlegges fremfor rask fremdrift. Utvalget vil bli 
holdt løpende orientert. Siste orientering ble gitt 23.04 2018. Ny orientering ble gitt i 
utvalget 18.09.2018 og i utvalgsmøtet i desember 2018. Siste del av prosessen planlegges 
avsluttet rett etter årskiftet, og saken fremlegges til politisk behandling tidlig i 2019.

Saksnr. K - 55/17
Tittel UNIVERSELT TILRETTELAGTE PUBLIKUMSTOALETTER PÅ GJØVIK GÅRD. ØKT 

INVESTERINGSRAMME

Det etableres universelt tilrettelagte toaletter i underetasjen på Gjøvikhallen, som 
beskrevet i saken. Brutto investeringsramme økes fra kr. 3 mill. til kr. 4,4 mill. 
Økt investeringsramme finansieres ved tilsvarende reduksjon av investeringsramme 
«Utviklingsplan for Gjøvik gård», ved at denne for 2017 reduseres fra kr. 2 mill. til kr. 0,6 
mill. 

Del 2 i prosjektet, etablering av heis, trappeheis eller utvendig rampe, vurderes når 
godkjennelse på søknad om dispensasjon fra fredningen av Gjøvik gård foreligger fra 
Fylkeskonservator. Investeringskostnad for dette tiltaket innarbeides i styringsdokument 
2018. 

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige budsjettjusteringer. 
Endelig utforming forutsettes forelagt for råd for funksjonshemmede.

Status:
F

Rådet for Funksjonshemmede vurderte planløsning og adkomst i sak 12/2017. Rådet 
fattet slikt vedtak: 
Rådet for funksjonshemmede er positive til at det etableres universelt tilrettelagte 
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publikumstoaletter i Gjøvikhallen, og gir sin tilslutning til valgt løsning, slik den 
synliggjøres i denne saken. Rådet for funksjonshemmede anbefaler at heisen gir universell 
tilgjengelighet til alle tre etasjer. 
Rådet ser det som naturlig at toalettanlegget er åpent og tilgjengelig på dagtid hver dag.

Innvendige arbeider ble ferdigstilt 2. august 2018, rett i forkant av Sommerslagere 2018.  
Fylkeskonservator har godkjent etablering av heisetårn, og finansiering av heisetårn er 
vedtatt i Styringsdokument 2018. Tiltaket er imidlertid noe underbudsjettert. Tiltaket blir 
derfor fullfinansiert ved bruk av avsatte midler til «Utviklingsplan for Gjøvik gård». 
Arbeidet med heistårn ble igangsatt som planlagt sent høst 2018. Ferdigstillelse forventes 
vår 2019.

Saksnr. K - 60/17

Tittel BOLIGPROSJEKT – LEIE FØR EIE

Utdrag fra vedtaket: Gjøvik kommune igangsetter prosjekt «Leie-før-eie» for målgruppa 
lavinntektsfamilier slik det framgår av konseptbeskrivelsen. Gjøvik boligstiftelse 
administrerer prosjektet og er byggherre. Det opprettes en prosjektgruppe med 
deltakere fra de involverte partene med ansvar for å gjennomføre pilotprosjektet.

Status:
P

Prosjektet følges opp som forutsatt, med representanter fra flere sektorer. 
Prosjektgruppe etablert august 2017. Det jobbes nå videre med Husbanken for å realisere 
prosjektet på Skoglund Øst.

Saksnr. K – 117/17
Tittel GATEBRUKSPLAN FOR GJØVIK SENTRUM – VISJON 2030

Utdrag:
For å sikre oppfølging av gatebruksplanen skal gatebruksplanen følges opp med et 
handlingsprogram.

Status:
F Det blir utarbeidet et handlingsprogram for gatebruksplanen i løpet av 1. halvår 2019.

Saksnr. K - 118/17
Tittel FRIVILLIGMELDING FOR GJØVIK KOMMUNE – TILTAKSPLAN 2018

Frivilligmelding for Gjøvik kommune. Følgende tiltak skal gis ekstra prioritet i 2018:
 Gjennomføring av dialogmøter, 1-2 ganger i 2018.
 Etablering av frivilligsentral på Biri. I første omgang som et 3-årig prosjekt, 2018-

2020.
 Etablering av frivilligsentral i Snertingdal. I første omgang som et 3-årig prosjekt, 

2018-2020.
 Kommunestyret ber utvalg for kultur og teknisk revidere Frivilligmeldinga fra 

2015 i løpet av 2018.

Status:
P  Dialogmøte gjennomført 27.08 2018. 
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G

G

F

 Oppstartsmøte rundt etablering av Frivilligsentral på Biri ble avholdt 05.09 2018. 
Sentralen er oppe og går fra 01.01 2019. 

 Det ble gjennomført et «folkemøte» i Snertingdalen vedr. etablering av 
Frivilligsentral. Sentralen er etablert i samarbeid med Snertingdal Nærmiljøpark, og er 
i gang fra 01.01 2019.

 Revidering av Frivilligmeldingen er etter avtale med Utvalg for Kultur og teknisk 
skjøvet til første halvår 2019. 

Saksnr. K – 120/17
Tittel ANMODNING OM Å INNFØRE BESTEMMELSER OM TILKNYTNINGSPLIKT FOR 

FJERNVARME I GJØVIK

Basert på anmodningen fra Eidsiva Bioenergi AS, bestemmelser i andre kommuner og 
egenvurderingen i saken, ønsker Gjøvik kommune å innføre bestemmelser om 
tilknytningsplikt til fjernvarme i Gjøvik, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-9 nr. 3 og 27-5 
med slik ordlyd: (…gjengis ikke her)

Bestemmelsene om tilknytningsplikt blir lagt inn i forslaget til revidert kommuneplan og 
vil være en del av den formelle høringen av planen. Endelig vedtak om tilknytningsplikt 
eller ikke, kommer gjennom kommuneplanvedtaket.

Status:
F

Arbeid med kommuneplanens arealdel pågår, og planforslag med bestemmelse om 
tilknytningsplikt blir lagt frem for behandling 1. halvår 2019.

Saksnr. K – 129-17
Tittel STYRINGSDOKUMENT 2018 FOR GJØVIK KOMMUNE MED ØKONOMIPLAN 2018-2021

Utdrag:
Vedtatt verbalforslag: 
7. Sak om utredning av mulighetene for å etablere en mathall i sentrum i samarbeid med 
aktuelle parter, etter modell fra Ringsaker, der Mjøsanker sammen med kommunen 
driver dette som en tilrettelagt arbeidsplass sendes over til regional behandling.

Status:
P

Verbalforslag:
7. Mathall: Må sees i sammenheng med K – 121/15. Forslag til styringsdokument 2016 
for Gjøvik kommune, verbalforslag torghandel, lokalt matutsalg. 

Det jobbes parallelt med torghandel, lokalt matutsalg og mathall.
Regionrådet vedtok på møte i desember å støtte prosjektet KOM (kultur, mat og 
opplevelser). Gjøvik kommune er med i prosjektet økonomisk og med stillingsressurs fra 
landbruk og næring. Et av målsettingene i prosjektet er å etablere et lokalmatutsalg i 
Gjøvik. Prosjektlederstilling i 50 %  utlyses og prosjektstart forventes mars/april. 

Saksnr. K – 08/18
Tittel PARKERINGSSTRATEGI - REVIDERT HANDLINGSPLAN

Gjøvik kommune slutter seg til Parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum med revidert 
handlingsplan slik det fremkommer i Parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum – revidert 
handlingsplan.



STATUSRAPPORT PR. 3.TERTIAL 2018 FOR GJØVIK KOMMUNE

34

Strategien skal være et virkemiddel for å oppnå overordnede mål om et levende og 
attraktiv sentrum i samsvar med «Strategi for byutvikling - samordnet areal- og 
transportstrategi for Gjøvik – Visjon Gjøvik 2030.
For å sikre fremtidig parkeringskapasitet og oppfølging av parkeringsstrategien, byvisjon 
og gatebruksplan for Gjøvik sentrum, bør arbeidet med nytt sentralt parkeringsanlegg i 
tilknytning til innfartsveg/sentrumsadkomst igangsettes og gis høy prioritet.

Status:
F

For å oppnå målene for byutviklingen, slik de fremgår av  bystrategi, p-strategien og 
gatebruksplan, som fasetter at parkering skal skje i p-anlegg tett på hovedgatenett, 
arbeides det med flere tiltak. Dette blir fulgt opp gjennom konkrete prosjekter som 
utbygging av p-hus i Røverdalen og Farverikvartalet. Disse anleggene vil imidlertid ikke gi 
tilstrekkelig kapasitet til  å dekke behovet for sentrumsparkering og innfartsparkering. 
Det er derfor helt nødvendig å utrede potensialet for et parkeringsanlegg i Brønnsdalen. 
Videre arbeid med oppfølging vil bli iverksatt 1. halvår 2019. 

Saksnr. K – 22/18
Tittel INTERPELLASJON OM FRAMSNAKKING (Kom. 22.03.18)

1. Kommunestyret ber om å få framlagt en sak om "framsnakkings- og samspillstrategi 
for Gjøvik" når omdømmeprosjektet, som er et samarbeidsprosjekt mellom 
næringslivet i kommunen - er ferdig behandlet politisk.

2. De ulike punktene i interpellasjonen må utgjøre en del av saksunderlaget til den 
saken som skal legges fram.

Status:
P

Forstudie for omdømmeprosjekt igangsatt. Rapport er ferdig utarbeidet, og forslag til 
forprosjekt ble fremlagt  til politisk behandling høsten 2018 .Det er valgt en 
styringsgruppe og en prosjektleder, og hovedprosjekt er forventet startet høsten 2019.

Saksnr. K – 24/18
Tittel KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL I LANGTIDSPLAN 2018 – SLUTTBEHANDLING OG 

VEDTAK
Formannskapet som kommuneplanutvalg: (…fra saksframlegget) 
Da arbeidet med kommuneplanens arealdel har vist seg å bli mer omfattende enn 
forutsatt, med innhenting av eksterne utredninger og vurderinger, har formannskapet 
som kommuneplanutvalg sluttet seg til at det brukes noe mer tid på framstilling, høring 
og sluttbehandling av denne delen av kommuneplanen. Forslaget til ny arealdel legges 
fram før sommeren – med sikte på høring og sluttbehandling innen utgangen av året.

Status:
F

Grunnet stor sak- og arbeidsmengde hos Arealplan har kapasiteten i forhold til arbeidet 
med kommuneplanens arealdel vært begrenset. Også nødvendige utredninger og 
analyser har krevd mer ressurser enn forutsatt.
Det tas sikte på at forslag til ny arealdel er klar til behandling 1. halvår 2019. 

Saksnr. K – 33/18
Tittel SALG AV NÆRINGSAREAL BRYGGEVEGEN 67 / 643

Rådmannen gis fullmakt til å sluttforhandle og signere en avtale om salg av størsteparten
av gnr. 67 bnr. 643 i Bryggevegen for kr. 1847, - per kvadratmeter til Bryggevegen 6-9 AS.
Totalt areal avklares nærmere, men vil være ca. 3,77 dekar som gir en salgssum på ca. 
6,96 mill. kroner. Kjøper skal ta risikoen vedrørende forurensning.

Status:
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P Avtalen er ferdig utformet, men enkelte detaljer med tidligere makeskifte og div.  formelle 
forhold gjenstår. Dette forventes avklart 1. tertial 2019.

Saksnr. K – 39/18 
Tittel INTERPELLASJON – GJØVIK SOM PLASTFRI KOMMUNE

Kommunestyret ber Rådmannen utrede på hvilken måte og i hvilken grad Gjøvik kan bli 
plastfri kommune. Saken kommer tilbake til kommunestyret for politisk behandling. 

Alle kommunale arrangementer skal i størst mulig grad være plastfri. Det innebærer at vi 
unngår bruk av engangsutstyr som er laget av plast. 

Svar fra ordfører: Jeg synes interpellasjonen om å få lagt fram en sak til nærmere 
vurdering av relevante tiltak for å redusere plastbruken mest mulig lokalt og i egen 
kommune bør imøtekommes.

Status:
F På grunn av utrulleringen av den nye klimaplanen i 2018 har denne saken blitt utsatt til 

andre tertial 2019. 

Rådmannen tar sikte på å fremme en sak 2. tertial 2019. Temaer i saken kan f.eks. være:
 Forslag til retningslinjer for hvordan kommunale arrangementer i størst mulig grad 

kan bli plastfrie. Dette innebærer retningslinjer for minimering av bruk av 
engangsutstyr som er laget av plast, samt reduksjon av annet plastavfall i tilknytning 
til kommunale arrangementer. Intensjonen er at retningslinjene også skal omhandle 
arrangementer som mottar økonomisk støtte fra Gjøvik kommune. 

 Forslag om gjennomføring av en informasjonskampanje rettet mot kommunes 
innbyggere og næringsliv for å redusere bruken av plast.

Saksnr. K – 50/18 
Tittel KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA FOR PERIODEN 2018-2022

(utdrag)
Det bevilges 1,0 million kr til oppfølging av klimaplanen i 2018, hvorav 200 000 kr til 
støtte til elbilladeinfrastruktur i borettslag, 200 000 kr som egenandel i utvidet el-
sykkelprosjekt, 500 000 kr som ekstra midler til oppsetting av ladestasjoner til elbil og 
100 000 kr til mindre tiltak.

Det foreslås utredet etablering av en lavutslippssone i Gjøvik, og å legge til rette for 
nullutslippsbiler, kollektivtransport, sykkel og gange samt nye miljøvennlige 
transportløsninger.

Innen 2030 skal det være 100 % utslippsfrie kommunale kjøretøy i Gjøvik kommune.

Kommunens virksomheter skal kildesortere sitt eget avfall.

Vi skal arbeide for redusert forbruk, kildesortere og redusere matsvinnet fra måltider 
innen Gjøvik kommunes organisasjon. Andelen av økologiske matvarer skal økes, og alle 
innkjøp av kaffe, te, bananer, kakao og drikkesjokolade skal være etisk merkede 
produkter. Vi skal i størst mulig grad benytte oss av lokale råvarer, tilpasset sesongen.

Det forventes at alle ansatte i kommunen skal spre gode holdninger om klima og miljø, 
og at tjenestereiser og arbeidsreiser skal bli mer miljøvennlige – for eksempel gjennom 
samkjøring og kollektivtrafikk.
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Gjøvik kommune skal gjennom vår kapitalforvaltning vurdere å plassere i fornybare 
foretak, grønne foretak og bidra til at finansvirksomheten til Gjøvik kommune bidrar til å 
minske klimapåvirkningen. Vurdere å plassere finanser i «grønne obligasjoner» der det er 
mulig.

Kommunen skal samarbeide mer med foretak, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner 
for å minske klimapåvirkningen, og være positiv til samarbeid med lag, foreninger og 
virksomheter som arbeider for færre klimautstslipp og bedre miljø.

Utrede hvilke områder innenfor anleggsvirksomheten til Gjøvik der det finnes potensiale 
til på minske klimapåvirkningen, og utrede muligheten til å stille miljøkrav, eksempelvis 
med miljøtilpasset asfalt. Andelen med fornybart drivstoff skal økes i egen virksomhet og 
i samhandling med andre entreprenører.

I samarbeid med Gjøvikregionen, Innlandet fylkeskommune og andre samarbeidsaktører 
sørge for at Gjøvik følger opp de strategier og tiltak som er beskrevet i 
Bioøkonomistrategien for Innlandet 2017-2024, og særlig følge opp de aktørene som er i 
vår region.

Oversendes utvalg for Samfunnsutvikling til nærmere utredning: kommunen gir kr 5000 i 
tilskudd til private husholdninger som skifter ut gamle vedovner med nye, rentbrennende 
ovner.

Status:
P

 Det er satt opp 16 ladepunkter for elbil. Flere er planlagt i løpet av våren 2019. Det er 
også planlagt ladepunkter til tjenestebiler på Haugtun og Sørbyen. Arbeidet med 
etablering av disse vil ferdigstilles i løpet av våren 2019. 

 Kommunen har etablert et prosjekt og en styringsgruppe i samarbeid med NTNU, 
Hunton, Eidsiva og Industribygg for etablering av en bioøkonomi-park på Skjerven 
skog. Det arbeides nå med å skaffe til veie ekstern finansiering til innledende analyser 
og utredninger av konseptet.

 Det arbeides med å utvikle en holdningskampanje for redusert klimafotavtrykk 
(#klimahelt). Flere inter-kommunale koordineringsmøter er gjennomført og 
kampanjen vil lanseres i løpet av oktober 2019.

 Det er etablert en «klimavennlig anleggsplass» i tilknytning til bygging av et nytt 
omsorgssenter på Biri. Fra våren 2019 vil det tas i bruk en elektrisk gravemaskin samt 
en rekke føringer er lagt å tilrettelegge for en klimavennlig anleggsplass. 

 Fagseminar om grønne offentlige innkjøp for ansatte med ansvar for innkjøp er 
gjennomført i samarbeid med Direktorat for forvaltning og ikt (DIFI) og NHO 
Innlandet.

 En pool med elektriske by-sykler i Gjøvik er under etablering – El-bysykkel-ordning.10 
sykler er foreløpig på plass ved Fjellhallen.

 Et pilotprosjekt med førerløs buss i Gjøvik sentrum ble gjennomført sommeren 2018. 
En evalueringsrapport skal utarbeides første kvartal 2019 med tanke på eventuell 
videreføring av prosjektet 

 Det er fremmet en sak til formannskapet vedrørende etablering av elbilpool.
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 Bygging av sykkelhotell nær Gjøvik stasjon er under planlegging, med mål om 
etablering i 2019. Plassering i forhold til fredningsbestemmelsene for stasjonsbygget 
må imidlertid klargjøres først. 

 Prosjekt for konseptutvikling av en hydrogenstasjon er under vurdering.

 Prosjekt for utnyttelse av spillvarme er startet i samarbeid med Eidsiva bioenergi AS 
og Sintef Energi ved NTNU i Trondheim.

 Støtteprogram til etablering og veiledning av elbil-infrastruktur i 
borettslag/sameierble iverksatt høst 2018, og videreføres i 2019 (avhengig av 
tilstrekkelig budsjett).

 Det er gjort en juridisk vurdering av lovhjemmel for lokalt forbud mot bruk av fossilt 
drivstoff i oppvarming på byggeplasser.

Saksnr. K – 82/18 
Tittel EIERFØRINGER – GJØVIK OLYMPISKE ANLEGG AS

Gjøvik kommune vedtar forslag til eierføringer for Gjøvik Olympiske Anlegg AS. I pt. 4, 
Nyskapning ogh byutvikling, heter det bl.a.:

 Søke og utvikle større arrangementer, og gjennom dette være en pådriver for 
byutvikling og merkevarebygging for Gjøvik. 

 Sørge for å være en attraktiv og relevant arena til nasjonale og internasjonale 
idrettsarrangementer, og aktivt søke disse. 

 Ha minst 1 signalarrangement årlig, som bidrar til å bygge byens og hallens profil. 

Status:
P

Første rapport på dette punktet blir statusrapport pr. 1. tertial 2019. 

Saksnr. K – 84/18 
Tittel HUNTONSTRANDA – ERKLÆRING FASE 2

Bl.a.:
Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak om hvordan Gjøvik kommune best 
ivaretar eierskap og deltakelse i utbyggingsprosjekter som Hovdetoppen og 
Huntonstranda, og sikrer nødvendig avstand til kommunenes rolle som 
reguleringsmyndighet for de samme prosjektene.

Status:
F

Ikke påbegynt.

Saksnr. K – 112/18 
Tittel STYRINGSDOKUMENT 2019 FOR GJØVIK KOMMUNE MED ØKONOMIPLAN 2019-2022

Aktuelle utdrag: (…her nummerert for statusrapportering)

1. Det er satt i gang en prosess der det drøftes betalingssatser i kommunalt eide 
idrettsanlegg. Det ønskes at det skal være et system, en likhet, i forhold til hvordan 
betalingssatser, spesielt for barn og unge, fastsettes. Uavhengig av om dette gjelder 
idrettshall, svømmehall, isflate eller fotballbane. Det bør vurderes at systemet basert 
på areal/treningsflater. Utvalget ber om en politisk sak der det sees på det praktiske 
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rundt et slikt forslag, og at det belyses kostnadene ved forslaget. Utvalget ønsker en 
sak i løpet av tidlig første halvår 2019. 

2. Utvalget ber administrasjonen starte arbeidet med en helhetlig strategiplan for 
kultur og idrett både topp og bredde, som setter klare langsiktige mål for å styrke 
Gjøvik som kulturby og skape styrket identitet.

3. Klima- og miljøutviklingen i Gjøvik kommune bør innarbeides i kommunens 
økonomiske rapporteringssystem, sammen med økonomiske kvartalsrapporteringen 
der en beregner effekten av miljøtiltakene. Både kostnader ved tiltakene og hva det 
innebærer i økt miljøgevinst (redusert utslipp av klimagasser). Utvalget ber 
administrasjonen se på hvordan dette kan gjøres, å legge fram saken til politisk 
behandling i løpet av første halvår 2019.

4. Kommunestyret ber administrasjonen starte arbeidet med revidering av «Plan for 
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» planen skal vare i 4 år fra 2020 til 2024. Planen 
skal ferdigstilles i løpet av 2019.

5. Kommunestyret ber om at det iverksettes en mulighetsstudie for Galleri Fjordheim 
med sikte på videre utvikling av stiftelsen.

6. Kommunestyret ber om at det iverksettes et prosjekt for å kartlegge verdiskapningen 
av de store arrangement, som skal utføres av eksternt byrå.

7. Kommunestyret ber om at administrasjonen ser på en mulig styrking av kulturskolen 
og fremlegger en sak til politisk behandling.

8. Kommunestyret ber om å utrede et kultur- eller aktivitetskort for alle barn og unge 
slik at alle kan kjøpe dette med gode rabatter – og gratis for de som har behov for 
det.

9. Kommunestyret ber rådmannen forberede en sak om hvordan Gjøvik kommune kan 
være med å realisere etableringen av ny aktivitet i ysteriet i Snertingdal ved å støtte 
etableringen med minimum kr. 200 000,-.

10. Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ overfor Ringsaker og Lillehammer 
kommuner for å finne fram til helhetlige samarbeidsløsninger om drift og 
investeringer i den nordre delen av Gjøvik kommune.

11. Kommunestyret ber rådmannen starte arbeidet med en lobbyplan for Gjøvik 
kommune som konkretiserer hvordan kommunen på en mer offensiv måte kan 
markedsføre seg utad, påvirke statlige aktører i lokaliseringsdebatter og hvordan 
samspillet mellom politikk og administrasjon i Gjøvik kan videreutvikles på dette 
området.

12. Kommunestyret ber om en utredning av konsekvensene for bosetting- og 
næringsaktivitet i Biri/Redalen-området i kjølvatnet av en eventuell 
sykehusetablering ved Mjøsbrua, og hvilke arealbehov og planbehov dette utløser.

Status:
P

1. Prosessen skal starte på nyåret 2019.
2. Administrasjonen kommer med forslag til organisering, planlegging og 

gjennomføring av en helhetlig strategiprosess innen kultur. Plandokumentet bør 
kunne ferdigstilles innen juni 2019, og politisk behandles høst 2019. Arbeidet vil starte 
på nyåret 2019. Denne planen må sees i sammenheng med «Plan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv», som skal rulleres i 2019.

3. Arbeidet vil starte på nyåret 2019.
4. Arbeidet vil starte på nyåret 2019. Vedtak planlagt desember 2019.
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5. Det anbefales at arbeidet med mulighetsstudien avventer endelig trasevalg for ny E6.
6. Administrasjonen foreslår at det innhentes ulike tilbud fra relevante fagmiljøer for å 

få en oversikt av hva en slik kartlegging fra eksterne aktører vil koste. 
7. Gjøvik kunst og kulturskole har søkt og fått plass i Norsk kulturskoleråd sin 

veiledningsordning, med oppstart januar 2019. Veiledningen vil vedvare over tid, og 
vil kunne gi et godt grunnlag for videre utvikling av skolen. Når dette arbeidet er godt 
i gang, vil administrasjonen orientere utvalget, eventuelt fremlegge sak dersom det er 
grunnlag for dette.

8. Ordningen med behovsprøvd opplevelseskort videreføres også i 2019. Pr i dag er det 
10 aktører (offentlige og kommersielle) som er med på ordningen som tildeles 50 
familier i kommunen. Noen fylker som Hedmark utsteder et kulturkort som gir 
rabatter til ungdommer i aldersgruppen 13-21 år. I hvilken grad denne ordningen blir 
en del av porteføljen til det nye felles fylket Innlandet er pr i dag uvisst. Det er uansett 
viktig å få kartlagt alle reelle kostnader ved de ulike alternative modellene for å sikre 
at de med størst behov blir ivaretatt. 

9. Rådmannen  bisto selskapet med å fremme søknad til det regionale 
næringsprogrammet, og dette resulaterte i et tilskudd på kr. 500.000,- (des. 2018).

10. Planlegges.
11. Planlegges og ses i sammenheng med omdømmearbeidet.
12. Det forventes at styret i Helse Sør Øst RHF behandler sykehusetableringen på sitt 

styremøte i januar 2019. Rammen for den videre oppfølging i Gjøvik kommune, 
herunder for Biri og Redalen m.m., vil måtte avklares deretter.Vil være et viktig 
moment i kommuneplanens arealdel som er under revidering.

Formannskap

Saker som er gått videre til kommunestyret er ikke tatt inn i oversikten

Saksnr. F - 130/12

Tittel FORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENT 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

Sentrumsutvikling:
Rådmannen bes komme med en sak til kommunestyret der vi får en plan for 
sentrumsutvikling også i Hunndalen, Biri og Snertingdal i løpet av planperioden.

Status:
P/F

Prosessen med steds- og sentrumsutvikling i Hunndalen er igangsatt – med forutsatt 
framlegg av forslag til handlingsplan til sommeren 2019.  Igangsetting av arbeidene for 
steds- og sentrumsutvikling i Snertingdal og Biri er planlagt igangsatt høsten 2019.

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede forslag til en mulig ny organisering av 
markedsføringen og salg av kommunale bolig- og næringstomter.

Status:
P

Sak om rutiner for opparbeiding og salg av bolig- og næringsområder er under 
utarbeiding. Legges frem for politisk vurdering i 2019.

Saksnr. F - 45/16
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Tittel BOLIGPOLITISK PLAN FOR GJØVIK KOMMUNE
– DRØFTING AV INNHOLD OG PLANPROSESS

Formannskapet slutter seg til framlagt forslag til innhold og prosess for utarbeiding av 
Boligpolitisk plan for Gjøvik kommune. 

Status:
F

Etter at Husbanken høsten 2016 la ut en ny veiledning og malverk for boligplanlegging, ble 
planprosessen revurdert og framdriftsplanen justert. Analysegrunnlaget for planen er lagt 
fram.  
Grunnet stor saks- og arbeidsmengde er arbeidet forsinket. Ses i sammenheng med 
revisjon av kommuneplanens arealdel.  Planforslag vil bli utarbeidet og sendt på høring 
1.halvår 2019. 

Saksnr. F - 3/16

Tittel ØKT KOMMUNALT ENGASJEMENT FOR ETABLERING AV INNLANDET FILHARMONISKE 
ORKESTER 

Gjøvik kommune utvider sin økonomiske støtte til Innlandet Filharmoniske orkester for 
perioden 2016-2018 med kr. 200.000,- pr. år. Årlig tilskudd blir kr. 300.000,-. 
Utbetalingen betinges av bidrag fra de øvrige interessentene på samme nivå.

Ambisjonen i 3 års perioden 2016-2018, i tillegg til at det leveres gode kunstneriske 
produksjoner, er å utrede og konkludere rundt en organisasjonsmodell for et fremtidig, 
profesjonelt orkester for Innlandet, herunder fullfinansiering gjennom offentlige og 
private tilskudd, kunstnerisk ledelse og administrasjon. 

Status:
F

Orkesteret jobber godt, og presenterer konserter som forventet. 
Det er gjennomført en utredning for en ny fylkeskommunal satsning på musikk i Oppland 
og Hedmark – rapport En høysang for Innlandet. Rapporten har 4 alternative modeller, og 
anbefaler en modell tilsvarende Teater Innlandet. Altså ikke en videreføring av Gjøvik 
Sinfonietta. 
Fylkene har ikke lagt rapporten ut på høring, men i tråd med vedtak i Kommunestyret er 
det sendt en uttalelse fra Gjøvik kommune til begge fylkeskommuner. Saken er til politisk 
behandling på fylkeskommunalt nivå. 

Saksnr. F - 23/16

Tittel UTVIKLINGSPLAN FOR GJØVIK GÅRD. RULLERING AV KAPITTEL 2. TILTAKSPLAN 2016 

Følgende tiltak, i prioritert rekkefølge, rulleres inn som tiltaksplan 2016 i Utviklingsplan 
for Gjøvik gård 2013-2016:

4. Opparbeide en elvepromenade med belysning fra eksisterende bru ved biblioteket og 
til grusareal bak Gjøvikhallen.

5. Gjennomføre forprosjekt bruløsning fra Brenneriet til Gjøvik gård.

6. Gjennomføre forprosjekt for 2 ”Aktivitetssoner”, jfr. Landskapsplan.
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Status:
F Pt. 4., 6.: Kommunestyret omdisponerte den økonomiske rammen for 2017 i K-sak 

55/2017 (Økt investeringsramme, Universelt tilpasset toalett Gjøvik Gård). Pt. 4 og 6 ble 
derfor utsatt til 2018. 
Toalettene på Gjøvik gård ble ferdigstilt i august, med unntak av heis. Det er nå mottatt 
pristilbud på heistårn med tilgang til alle plan. Kostnad er noe over avsatte budsjettmidler 
til heistårn. Opparbeidelse av elvepromenade og forprosjekt «Aktivitetssone» bak 
Drengestua og nord for Gjøvikhallen må derfor utsettes ytterligere.
For øvrig har det ikke vært mulig å prioritere arbeid med disse tiltakene på grunn av 
arbeid knyttet til aktivitetssone mellom Gjøvikhallen og Hunnselva - etablering av ny 
konsertarena – «Byseilet». 

Det er behov for å rehabilitere taket på Drengestua. Dette er ikke innarbeidet i 
kommunens investeringsbudsjett, men rådmannen foreslår å prioritere utviklingsmidler 
Gjøvik gård til dette tiltaket i 2019. De omtalte to tiltak må da avvente dette tiltaket, 
sannsynligvis flyttes ytterligere til 2020.. 

Pt. 5 bruløsning må avvente ny reguleringsplan for «Brennerisiden av elva».

Saksnr. F – 163/17
Tittel UTEOMRÅDE RUNDT GJØVIK RÅDHUS – MULIGHETSSTUDIE

På bakgrunn av utarbeidet «Mulighetsstudie – Uteareal rundt Gjøvik Rådhus» settes det i 
gang videre planlegging og arbeid for ny opparbeiding av utearealene rundt rådhuset.

Arbeidet samordnes med de øvrige prosjektene for ombygging av rådhuset og 
Strandgateprosjektet.

Avsatte midler på foreslått investeringsbudsjett 2018 til byutviklingstiltak disponeres til 
dette prosjektet. Rådmannen vil legge fram sak med fullstendig investeringsbudsjett for 
tiltaket tidlig i 2018 når kostnadsanslag foreligger.

Status:
F

Detaljprosjektering startes opp vinter 2019. På grunn av koordinering med 
rådhusprosjektet kommer utbyggingen først til oppstart vår/sommer 2019. Prosjektet må 
også koordineres med Statens vegvesen sitt prosjekt i Strandgata, og ferdigstilling av 
enkelte delområder vil sannsynligvis først skje våren 2020.

Saksnr. F – 08/18
Tittel GJØVIK HÅNDBALLKLUBB. EKSTRAORDINÆRT ØKONOMISK BIDRAG.

Gjøvik kommune betaler tilbake deler av lån fra Gjøvik Håndballklubb på kr 800 000,- 
umiddelbart, i tillegg kr. 200 000,- pr år fra 2019 år til lån på 2 mill. er nedbetalt. GK går i 
dialog med toppidretten og idrettsrådet for å se på rammevilkårene for å drive toppidrett 
i Gjøvik kommune.

Status:
F

Tilbakebetaling av deler av lån gjennomført. 

Vedr. dialog om toppidrett: Saken er diskutert med Gjøvik Idrettsråd. Det er gjennomført 
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et dialogmøte med FK Gjøvik Lyn, Gjøvik Håndballklubb, Gjøvik Hockey, Vind IL/Gjøvik 
Swans, samt Gjøvik og Toten langrenn. 
Det har vært interne endringer i både FK Gjøvik Lyns og Gjøvik HK’s organisasjoner. Den 
helhetlige oppfølgingen er derfor utsatt noe. Det har imidlertid vært gjennomført egne 
møter med Gjøvik Hockey. 

Saksnr. F – 13/18
Tittel SKOGLUND ØST - SALG AV BOLIGTOMTER - BRUK AV VENTELISTE

Venteliste opprettet etter trekning av boligtomter på Skoglund Øst avvikles ikke, men 
benyttes ved tildeling av de to gjenværende boligtomtene. Rådmannen bes før neste 
kommunale boligfelt legges ut for salg fremlegge et forslag til reviderte retningslinjer for 
tildeling av boligtomter.

Status:
F

Retningslinjer er under utarbeidelse. Mindre endringer vil bli lagt frem som 
Formannskapssak i løpet av 1 halvår 2019.

Saksnr. F – 35/18
Tittel  JERNBANEPARKEN SØR - SLUTTFØRING MOT PARKGATA OG EVENTUELL UTBYGGING 

AV NY RUNDKIOSK
Videre arbeid med ny rundkiosk avventes til valg av tomt for nytt kulturhus er vedtatt, og 
koordineres mot Statens vegvesen sitt prosjekt for utbygging av Strandgata.

Status:
F Avventes til swot-analyse av tomter for kulturhus og valg av lokalisering av kulturhus er 

gjennomført.

Saksnr. F – 42/18
Tittel UTARBEIDELSE AV NÆRINGSPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

Det igangsettes arbeid med utarbeidelse av Næringsplan for Gjøvik kommune – i tråd 
med de forutsetninger og føringer som ligger i saksframlegget. Det utarbeides en 
handlingsplan.

Status:
P Det er gjennomført work shops med eksternt næringsliv, politiske utvalg, formannskap, 

samt noen interne prosesser. Arbeidet er således godt i gang. Ambisjonen er politisk 
behandling 1.halvår 2019, men arbeidet forhastes ikke, slik at det kan bli en utsettelse til 
2. halvår, dersom dette er nødvendig for å gjennomføre en god prosess. .

Saksnr. F – 49/18
Tittel KONSOLIDERING AV GJØVIK KOMMUNES ALTERNATIVER FOR SYKEHUSTOMT

Formannskapet og gruppeledere i Gjøvik kommune har deltatt i en kartlegging av 
primær- og sekundærstandpunkter om sykehusstruktur i Innlandet, og lokalisering av et 
hovedsykehus i kommunen. På grunnlag av kartleggingen kan formannskapet forenes om 
følgende i prioritert rekkefølge:
1) Gjøvik kommune tilbyr Sykehuset Innlandet å lokalisere et nytt hovedsykehus på Biri 

– på tomta «Bukta».
2) Gjøvik kommune tilbyr Sykehuset Innlandet å lokalisere et nytt hovedsykehus på 

Kallerud dersom Helse Sør-Øst RHF ønsker vurdert en lokalisering av hovedsykehuset 
i et bysentrum.
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3) Fylkesmannens avslag på kommunens søknad om konsesjon på Nedre Stokke 
påklages ikke, og denne tomta faller derfor ut som aktuell sykehustomt.

Fram til den kommende konseptfasen har avklart sykehusstruktur og lokalisering av et 
hovedsykehus i Innlandet, skal Gjøvik kommune tilby én tomt i Gjøvik sentrum og én 
tomt på Biri.

Med denne konsolideringen presiseres vedtaket i kommunestyret 04.05.17., ved at 
formannskapet legger til grunn kommunestyrets vedtatte føringer med hensyn til 
hovedsykehus-alternativene.

Formannskapet legger også til grunn at kommunens politiske og administrative ledelse 
jobber offensivt for å sikre lokalisering av et hovedsykehus i kommunen.
· Kommunen skal iverksette påvirkning regionalt og nasjonalt, inkludert overfor Helse 

Sør-Øst RHF.
· Kommunen skal foreta ytterligere faglig kartlegging av de to 

lokaliseringsalternativene.
· Kommunen skal opprette en faglig dialog med Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst 

RHF om tomtealternativene, og videreføre dialogen om funksjoner ved dagens 
sykehus i Gjøvik.

Status:
P

Nedre Stokke er solgt.
Gjøvik kommune jobber aktivt med å påvirke sykehusprosessen i retning av ønsket 
løsning for Gjøvik kommune.
Tilbud om tomt for lokalisering av sykehustomt «ved Mjøsbrua» presentres rett i 
etterkant av forutsatt styrebehandling i Helse Sør øst RHF i januar.

Saksnr. F – 96/18  
Tittel BRUK AV SOMMERFULLMAKTEN 2018

(utdrag)
Formannskapet er kritiske til regionsjefens fremgangsmåte i saken om leieavtale for 
Innovasjonshuset på Campus, at en slik sak burde vært behandlet som ordinær sak og 
avklart av regionrådet og at det ikke er Gjøvik kommune og rådmannen som skal signere. 
Formannskapet ber ordfører ta opp saken regionrådet og ber rådmannen legge fram en 
sak med sikte på avklaring av Gjøvik kommunes ansvar som vertskommune.

Status:
F

Gjøvikregionen gjennomgår for tiden linjer, ansvar, fullmakter og rapportering.

Saksnr. F – 103/18  
Tittel ÅPEN POST – FORMANNSKAPET 12.09.2018

 Even Solhaug ønsker orientering i formannskapet om bredbåndsprosjektet i 
Snertingdal.

 Torvild Sveen tok opp hva kommunen skal gjøre etter at KS1 er lagt fram.

 Torvild Sveen stilte spørsmål om befolkningsstatistikken fra SSB og nedgangen for 
Gjøvik kommune.

Status:
P

 Rådmannen vil orientere om status i bredbåndsprosjektet i Snertingdal og andre 
områder i formannskapet tidlig på nytåret.

 KS1: Kommunen følger opp påvirkning av aktuelle vurderinger og kommende 
beslutninger etter KS1 i samarbeid med Stor Oslo Nord, Gjøvikregionen og aktuelle 
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beslutningstakere – hellt opp til ledelsen i Samferdselsdepartementet. 
Formannskaåpet er orientert om arbeidet og vurderinger.

Saksnr. F – 115/18  
Tittel ÅPEN POST – FORMANNSKAPET 26.09.2018

 Svein Håvar Korshavn stilte spørsmål ved framdriften i Strandsoneplanen.

Status:
F

Strandsoneplanen blir prioritert når kommuneplanens arealdel er lagt ut til offentlig 
ettersyn. I 2018 er det gjennomført møte med Engelandsodden velforrening og 
Gamlepumpa båtforening med dialog om fremtidige muligheter for området. Deler av 
planområdet for Strandsoneplanen blir omfattet av detaljreguleringsplanen for Bondelia 
park (varslet oppstart januar 2019), og Mjøspromenade på strekningen blir utredet.   

Saksnr. F – 119/18  
Tittel FORPROSJEKT HYDROGENSTASJON

Utdrag:

Gjøvik kommune (GK) vil i samarbeid med Oppland Fylkeskommune (OFK) gjennomføre 
et forprosjekt med målsetning om at det etableres en hydrogenstasjon på Gjøvik.

Status:
P

Arbeidet er igangsatt. Gjøvik kommune er kun en samarbeidsaktør.

Saksnr. F – 126/18  
Tittel ÅPEN POST – FORMANNSKAPET 17.10.2018

Torvild Sveen stilte spørsmål vedrørede salg av hyttetomter ved Bratbergsetra.

Status:
G

Det er avertert en gang i lokalpressen uten resultat. Tomtene ligger ute på vår 
hjemmeside. Vurderes en annonse til i lokalpresse med nye bilder fra området våren 
2019. Dersom dette ikke fører frem vurderes å benytte megler for salg av tomtene.

Saksnr. F – 129/18  
Tittel OMDØMMERAPPORT FORSTUDIE

Utdrag:
Gjøvik kommune igangsetter et omdømmeprosjekt for kommunen som helhet og for 
kommuneorganisasjonen i henhold til anbefalingene i forstudierapporten utarbeidet for 
kommunen av Byen Vår Gjøvik. Det gjennomføres i første omgang et forprosjekt der 
prosjektledelsen ivaretas av kommunens egne ansatte.

Status:
G

Forprosjekt er startet og forventet forslag til gjennomføring av hovedprosjekt med 
oppstart høsten 2019. 

Saksnr. F – 154/18
Tittel SØKNAD OM VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE - RESONANS 2019-2021

Utdrag: 
Søknader om større tilskudd til kulturtiltak - særlig tilskudd som går over flere år - må
håndteres ved en frist i god tid før behandling av økonomiplanen hvert år.
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Gjøvik kommune inngår ny samarbeidsavtale med Resonans for 3 år, 2016-2018.
Kommunens forpliktelser i avtalen avgrenses til et årlig tilskudd på kr 100.000,-.
Det forutsettes at dagens kunstneriske nivå på konsertene videreføres.
Det forutsettes videre at Resonans synliggjør at aktiviteten/tiltaket er støttet av Gjøvik
kommune ved all markedsføring og informasjon om den aktuelle aktiviteten/tiltaket.
Videre skal Gjøvik kommune motta årlige rapporter med både aktivitets- og økonomisk
oversikt/regnskap.
Tilskuddet rulleres inn i Styringsdokument med økonomiplan for 2020 – 2021.
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Resonans.

Status:

P

Avtaleutkast er utarbeidet og ble sendt til Resonans rett før jul. Signert avtale er ikke 
motatt i retur pr. 31.12 2019.

Saksnr. F – 155/18
Tittel SØKNAD OM VIDEREFØRING AV SAMARBEIDSAVTALE - SINFONIETTA INNLANDET

Utdrag: 
Gjøvik kommune viderefører samarbeidsavtale med Sinfonietta Innlandet (tidligere
Innlandet Filharmoniske Orkester) for perioden 2019-2021.
Ved å videreføre slik avtale ønsker Gjøvik kommune å støtte etablering av et profesjonelt
orkester i Innlandet med base i Gjøvikregionen. Kommunens forpliktelser i avtalen
avgrenses til et tilskudd på kr. 100.000,-.
Tilskudd for 2020-2021 rulleres inn i Styringsdokument med økonomiplan.
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale.

Status:

P

Avtaleutkast er utarbeidet og ble sendt til Sinfonietta Innlandet rett før jul. Signert avtale 
er ikke motatt i retur pr. 31.12 2019.

Utvalg for Samfunnsutvikling
Saker som er gått videre til formannskapet og/eller kommunestyret er ikke tatt inn i oversikten.

Saksnr. SAM – 41/17 og SAM – 19/18
Tittel NATURMANGFOLD – PLAN FOR GJØVIK KOMMUNE - STATUS

41/17 Foreløpig statusrapport tas til etterretning. Arbeidet videreføres ved å gjennomføre 
befaringer i sommer, der faktagrunnlaget er gammelt og usikkert. Det gis mulighet for å 
leie inn fagkompetanse der kommunen ikke har dette. Oppdaterte data skal leveres på 
den måten som Fylkesmannen krever for å få oppdatert kartgrunnlaget. Det skal etter 
dette lages en plan for hvordan Naturmangfoldet skal skjøttes og forvaltes  videre, og 
hvordan det skal bli tatt hensyn til i videre arealforvaltning i kommunen. Denne planen 
legges ut på høring før endelig politisk vedtak fattes.

19/18 Gjøvik kommune lager en kommunedelplan for Naturmangfoldet i kommunen. Det 
legges vekt på at den skal være handlingsorientert. Planen skal gi en god oversikt over 
naturmangfoldet for planleggere i offentlig og privat virksomhet. Dette gjøres i form av 
en digital kartløsning – som viser områder både der kunnskapsgrunnlaget er godt nok, og
ikke. Planen skal  inneholde et handlingsprogram.
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Status:
F

Etter politisk vedtak om at planen skal være kommunedelplan, har arbeidet stoppet opp 
fordi arealplan ikke har kapasitet til å bidra i planprosessen, jfr. flere tilbakemeldinger 
over. Ambisjonen er nå oppstart våren  2019.

Saksnr. SAM – 61/18 
Tittel ÅPEN POST OG ORIENTERINGSSAKER

Det fremmes en sak om konsekvensene av den akutte krisen i landbruket med forslag til 
mulige tiltak og virkemidler for landbruket i Gjøvik på kort og lengre sikt.

Status:
G

Tidligere ubenyttede midler fra stimuleringspakken ble vedtatt utbetalt som en 
kommunal arealstøtte til alle som søker produksjonstilskudd i Gjøvik,  SAM-sak 78/2018. 
Tilskuddet utbetales i 2018.

Utvalg for Kultur og teknisk
Saker som er gått videre til formannskapet og/eller kommunestyret er ikke tatt inn i oversikten.


