
 

Samarbeidsavtalen mellom AP, MDG, R og SV i Gjøvik for perioden 2015 – 2019 
Sluttstatus handlingspunktene 

                     

 

 

Etter valget i 2015 inngikk våre partier en samarbeidsavtale etter flere uker med drøftinger. I avtalen ble det 

beskrevet hvilke politiske saker vi samlet oss om, hvilken retning vi ville drive kommunen i. Fellesskapsløsninger, 

fokus på klima og energi, avvisning av privatisering og konkurranseutsetting stod sentralt. Innholdet i 

samarbeidsavtalen ble konkretisert i 124 handlingspunkter – her er sluttstatus på hvordan det har gått med sakene. 

                                                    

 
 

Fargekodene: 

 
= saken ligger utenfor vårt handlingsrom  =   5 saker 

 = saken er jobbet med, men ikke kommet i mål  = 15 saker 

 = saken er gjennomført     = 99 saker 

 = vi har ikke lyktes, blitt ferdig eller saken er tapt =   5 saker 

  
Overordnede saker 
 

 Saksbeskrivelse Utføring  

1 Tidligst mulig i perioden skal det foretas grundig 
vurdering av kommunens finansstrategi. 

Finansreglementet er behandlet både i 2016 og i 2019. 
Våren 2019 skal en mulig begrensning på 
forvaltningskapitalen utredes og drøftes. 

 

2 Ta kontakt med andre kommuner for sammen å 
jobbe for økte overføringer fra staten. 

Vi har hatt kontakt med det landsomfattende 
ordføreropprøret i 2018, drøftet dette noe i regionen, 
men ikke fulgt opp som ønskelig. 

 

3 Utrede kommunens rolle som tjenesteleverandør 
og samfunnsutvikler. 

Dette er fulgt opp ved Omdømmeprosjektet, initiativet 
til å bli Smartby, revidert byggesakflyten mm 

 

4 Gjøvik kommune skal melde seg inn i «Initiativet 
for etisk handel». 

Behandlet i kommunestyret juni 2019, nedstemt pga de 
forpliktelsene som ligger i medlemskap. Har egne regler. 

 

5 Informasjon til og dialog med innbyggerne i 
arbeidet med kommunereformen. 

Fulgt opp i forbindelse med forberedelsene til lokal 
folkeavstemming. 

 

6 Forsterke interkommunalt samarbeid. Fulgt opp i regionen med blant annet aktivt nærings-
samarbeid og forum, felles barnevern med Land-
kommunene, felles Politiråd med Toten-kommunene. 

 

7 Gjennomføre en rådgivende folkeavstemming om 
kommunesammenslåing. 

Gjennomført.  



Klima og miljøsaker 

8 Nullutslippskommune innen 2025. Lagt til rette for å nå målsettingen i den vedtatte Energi- 
og Klimaplanen. 

 

9 Lage ny klima og energiplan. Gjennomført.  

10 Klimautslippene skal kuttes innenfor alle 
kommunens virksomhetsområder.  

Dette er det arbeidet med i hele perioden.  

11 Ta initiativ til at Gjøvikregionen utarbeider 
klimaregnskap. 

Temaet er tatt opp i regionsamarbeidet, men ikke 
enighet om et felles klimaregnskap skal lages. 

 

12 Opprette et klimaråd med deltakere fra innbyggere 
og næringsliv. 

Klimaråd er planlagt, men ikke opprettet.  

13 Offentlige bygg skal bruke miljøvennlige 
byggematerialer. 

Fulgt opp med de kommunale byggeprosjektene.  

14 Offentlige bygg skal ha energieffektive løsninger. Fulgt opp med de kommunale byggeprosjektene.  

15 Nye offentlige bygg skal bygges som passiv-hus.  Gjennomført.  

16 Samarbeide om flere ladestasjoner i byen og ved 
de store arbeidsplassene. 

Etablering av ladestasjoner er under gjennomføring, 
startet opp i 2018. 

 

17 Utarbeide en tilskudds-pakke for etablering av 
flere hurtigladepunkter. 

Innarbeidet i budsjett i 2018.  

18 Alle nye biler i kommunale tjenester skal om mulig 
være el-biler. 

Innfasing av el-bilder startet i 2017.  

19 Utvide antall el-sykler i kommunen for utleie. Gjennomført.  

20 Forbedre parkeringsmulighetene for el-sykler. Gjennomført fra 2017, planlegges realisert flere 
sykkelhotell i 2019.  

 

21 Planlegge boligområder som kan utnytte og ta i 
bruk lokal energi. 

Boligfeltet på Vikenstranda er koblet på fjernvarme, det 
må utredes om andre nye felt kan det. 

 

22 Planlegge nye bolig- og næringsområder for 
kollektivtrafikk, gange og sykkel. 

Dette ligger som føring i alt arbeid med 
reguleringsplaner. 

 

23 Økt bruk av sykkel, gange og kollektivtrafikk i 
sentrumsområdene og Kallerudområdet. 

Sykkelbymidler er disponert i sentrum, blant annet Hans 
Mustadsgate, stor satsing på Campus i 2019.  

 

24 Omlegging av riksvei 4 på Mjøsstranda gjennom 
Gjøvik. 

Har blitt en del av arbeidet med rv4 og infrastrukturen i 
Mjøsbyen  med tunnelløsning under byen. 

 

  

 

Sykkel, buss og bane 

25 Billigere bybuss. Ikke nådd igjennom overfor Opplandstrafikk.  

26 Flere bybussavganger i bygdene. Ikke nådd igjennom overfor Opplandstrafikk.   

27 Omdisponere parkeringsavgiften til å subsidiere 
bybussen.  

Dette er ikke gjort, men i 2018 brukte vi egne midler på 
å få etablert skyttelbussen til Campus. 

 

28 Sykkelby: Bruke mer ressurser på 
holdningsskapende arbeid. 

Avtalen med Statens Vegvesen åpner ikke for å bruke 
midler slik. En del tiltak gjennomført i 2017. 

 

29 Sykkelby: Kartlegge hva som skal til for å øke 
sykkelbruken. 

Dialog med miljørådgiverne om dette, men kartlegging 
som er gjort er ikke dekkende for formulert oppgave. 

 

30 Fortsette byutviklingen i tråd med det som ligger i 
areal- og transportplanen (ATP).  

ATP er videreført som samarbeid mellom kommune, 
fylke og Statens Vegvesen. 

 

31 Sikre timesavganger på Gjøvikbanen. Alle kravene angående Gjøvikbanen er fulgt opp i hele 
perioden gjennom arbeidet i Jernbaneforum og Stor-
Oslo-Nord-samarbeidet. Investeringene kommer. 

 

32 Sikre opprustning av kjørebanen på Gjøvikbanen. Se punkt 31  

33 Sikre investeringer i nye togsett på Gjøvikbanen. Se punkt 31  

34 Sikre nye krysningsspor på Gjøvikbanen. Se punkt 31  

35 Sikre økt strømforsyning på Gjøvikbanen. Se punkt 31  

 

 

 



Friluftsliv, natur, landskap 

36 Utarbeide en plan for naturmangfold. Fulgt opp våren 2019 i forbindelse med Kommuneplan.  

37 Ta vare på matjord og grøntområder. Jordvernet er ivaretatt i dialog med Fylkesmannen. 
Grøntområder er sikret i planarbeidet. 

 

38 Kommunens arealer skal tilrettelegges for 
friluftsliv. 

Anses oppfylt i samarbeid med lag og foreninger. 
Eksempel: nærmiljøparken i Snertingdal. 

 

39 Strandsonen mellom Rambekkvika og Bråstadvika 
bevares og utvikles for fremtiden. 

Strandsoneplan-arbeidet pågår med blant annet 
intensjon om å videreføre Mjøspromenaden nordover. 

 

40 Ta initiativ for å starte en ny Mjøsaksjon. Etablert i 2016 med deltakelse fra alle mjøskommuner 
og begge fylkene. 

 

41 Sikre grønne korridorer i og inn mot byen.  Sikres i kommuneplanen.  

42 Utvikle løsninger for kildesortering i egne 
virksomheter. 

Alle tjenesteder skal realisere dette, men det gjenstår 
noen. 

 

43 Styrke miljøsertifiseringen. Godkjenningsordningen med Miljøfyrtårn er ivaretatt i 
hele perioden med flere godkjente bedrifter, men den 
er ikke innskjerpet eller styrket. 

 

44 Videreutvikle Hovdetoppen som friluftsområde.  Utbyggingsselskapene har hatt åpne prosesser på 
hvordan området kan utvikles. Områdereguleringsplan 
skal behandles der vi vil sikre friluftsområdene. 

 

45 Ingen boligbygging på Hovdetoppen. Det er ikke åpnet for boligbygging på selve toppen, men 
i lia ned mot Mathias Topps veg er det regulert til bolig. 

 

46 Satse på næringsutvikling knyttet til våre 
naturressurser. 

Bio-økonomi står sentralt i vårt næringslivsprogram, jmf 
etableringen av Skjerven og samarbeidet med NTNU. 

 

47 Sikre et bærekraftig landbruk. Støtteordninger for landbruket er videreført. Betydelig 
innsats overfor landbruket i tørkesommeren 2018. 

 

 

 

Flyktninger, integrering 

48 Ta imot flere flyktninger. IMDIs anmodninger er imøtekommet.  

49 Styrket satsing på integreringsarbeidet.  Vi mener at NAV følger opp integreringsarbeidet godt 
innenfor de rammene vi har gitt. 

 

50 Opprette flere praksisplasser for flyktninger 
innenfor kommunale tjenester. 

Kommunen har praksisplasser innenfor de fleste 
tjenesteområder, dette har vært fulgt opp overfor 
personal-avdelingen. 

 

51 Øke deltakelsen av barn med innvandrerbakgrunn i 
fritids-, kultur- og idrettsaktiviteter. 

Etablert ordning med tilskudd fra NAV kommune for å 
nå denne målsettingen. 

 

52 Bidra til at innvandrere kommer raskere ut i arbeid. Flere tiltak er på plass, blant annet Globus Kafe.  

53 Videreutvikle kvalifiseringsprogrammet og 
introduksjonsprogrammet. 

Fulgt opp med dialog med NAV og Læringssenteret.  

54 Tilby ekstra støtte til lag/foreninger som bidrar til 
integrering av flyktninger og innvandrere. 

Disponert midler fra overskuddet i 2017.  

 

Helse- og omsorg 

55 Følge opp vedtatt helse- og omsorgsplan når det 
gjelder ambisjonsnivå og investeringer.   

«Helse- og Omsorgsplan 2025» ble vedtatt i mai 2017 
med målsettinger som er fulgt opp i perioden. 

 

56 Arbeide for økt grunnbemanning innenfor helse- 
og omsorg. 

Disponert ekstra midler til grunnbemanning i flere av 
budsjettene i 4-årsperioden. 

 

57 Arbeide for at de som ønsker det kan gå fra deltid 
til heltid. Se punkt 119. 

Fokus og målsettinger er tatt inn i Handlingsplanen. Se 
ellers kommentar på 119. 

 

58 Arbeide for å styrke den offentlige omsorgen for 
alle med nedsatt funksjonsevne. 

Fulgt opp i perioden. En bolig sto ferdig på Kopperud i 
2018, ny bolig på 4-6 leiligheter ligger inne i 
økonomiplanen. Det foretas en gjennomgang av 
bosituasjon hvert annet år og med kontinuerlig samtaler 
med foreldre. Alle tjenester det er søkt om er gitt. 

 



59 Starte utbygging av nytt omsorgssenter i Biri. Planarbeid igangsatt i 2016.  

60 Starte utbygging av nytt omsorgssenter i 
Snertingdal 

Planarbeid igangsatt i 2018.  

61 Styrke og utvide tjenestene til innbyggere med 
psykiske lidelser. (Fontenehuset, Kampen) 

Økt bevilgningene til både Fontenehuset og Kampen. 
Etablert et FACT-team i samarbeid med DPS. 

 

62 Øke tilbudet av heldøgns bemannede boliger. Gjennomført, jmf endringene i 4.etg Haugtun.  

63 Øke tilbudet av heldøgns bemannede boliger til 
innbyggere med psykiske lidelser. 

På bakgrunn av faktisk behov er det ikke bygget eller 
planlagt flere boliger for denne gruppen i perioden. 

 

64 Styrke ettervernet til innbyggere med 
rusproblemer. 

Tiltak vedtatt i Ruspolitisk Handlingsplan som ble 
behandlet i 2017, tiltakene revideres høst 2019. 
Sammenslåing av rus-teamet og STYRK medførte bedre 
styring med og bruk av ressursene. 

 

65 Vurdere fordelingen av antall plasser med ulike 
omsorgsløsninger gjennom perioden. 

Mål formulert i Helse- og Omsorgsplanen. Fulgt opp 
med kartlegging av potensielle boliger ift tiltak og 
bemanning. Vurderinger er gjort i forbindelse med 
bygging på Biri og i Snertingdal, utredning sentrum er 
ikke ferdig. 

 

66 Prioritere opprettelsen av plasser for avlastning og 
rehabilitering. 

Utredninger gjennomført i 2018. Tiltak: ressursenhet 
flyttes til Nordbyen, det frigjør plasser på Haugtun.  

 

67 Utvide og utvikle dagsentertilbudet til eldre.  Dagsenter etablert på alle omsorgssentrene.  

68 Styrke barnevernet. Avsatt flere årsverk i begynnelsen av perioden. Etablert 
felles BV med Landkommunene. Kongsbergmodellen 
(familienettverk før omsorgsoverdragelse) vektlagt. 

 

69 Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten er styrket med flere stillinger. 
Sammenslåing av Hunndalen og Sentrum helsestasjon 
medfører et bedre faglig tilbud. 

 

70 Videreutvikle kompetansen på psykisk helse i 
barnehage, skole, helse- og sosialpersonell. 

Kompetanseheving vedtatt i Handlingsplanen for 2019.  

71 Folkehelse: bidra til lavterskeltilbud, aktiviteter, 
møteplasser for alle og i hele kommunen. 

Anses ivaretatt.  

72 Styrke innsatsen for sunn livsstil som 
helseforebyggende tiltak, særlig ang barn og unge. 

Oppgaven er delvis ivaretatt gjennom Ung i Gjøvik sine 
prosjekter, men en styrket innsats er ikke gjennomført.  

 

73 Tilbudet av plantebasert mat i kommunale kjøkken 
og kantiner styrkes. 

Det er ikke gjennomført spesielle tiltak for å styrke dette 
tilbudet. 

 

74 Innkjøp av kortreiste økologiske matvarer 
prioriteres. 

Dette har det ikke vært mulig å gjennomføre for 
innkjøpsenheten.  

 

75 Produkter som er frie for melk, egg og andre 
allergener skal merkes – gjelder kantiner. 

Fulgt opp i liten grad.  

76 Frivilligsentralen skal etableres i hele kommunen. Gjennomført.  

77 Oppruste flere universelt tilpassede og merkede 
turstier og traseer. 

Gjennomført, blant annet i samarbeid med 
Turistforeningen. 

 

 

Sykehus 

 

78 Motarbeide forslag innen somatikk som svekker 
Gjøvik Sykehus som akuttsykehus – sikre sykehuset 
som akuttsykehus. 

Felles målsetting i posisjonen fram til en eventuell 
etablering av Mjøssykehuset. 

 

79 Sikre sykehusene på Gjøvik og Reinsvoll 
investeringsmidler og driftsgrunnlag. 

Vi har i mange sammenhenger uttalt oss om Gjøvik 
sykehus også etter at målbildet med et hovedsykehus 
ble vedtatt. Vi har ikke vært like tydelig på Reinsvoll.  

 

80 Sikre rehabiliteringsavdelingen på Solås. Jobbet opp mot Sykehus Innlandet i 2015/2016.  

81 Få utredet muligheten for at sykehusforetaket for 
Innlandet deles i to, et for hvert fylke. 

Frafalt som en konsekvens av regionreformen og 
vedtaket om å etablere Innlandet fylke. 

 

 

 



Fattigdom 

82 Egen barnekonsulent hos NAV for bekjempelse av 
barnefattigdom. 

Etablert prosjekt med statlig støtte i 2015 som er 
videreført i hele perioden. 

 

83 Styrke arbeidet med å få folk i arbeid gjennom 
NAV-systemet. 

NAV melder om gode resultater for 2018 i årsrapporten 
selv om det er forskjeller mellom de ulike gruppene. 
Over målsetting på de i Introduksjonsprogrammet. 

 

84 Ingen urimelige husleieøkninger i Boligstiftelsen. Mål formidlet til styret i Boligstiftelsen. Fritak for 
eiendomsskatt for noen typer boliger. 

 

85 Boligbygging gjennom boligstiftelsen for folk med 
ulike behov i hele kommunen. 

Forsterkede boliger etablert. Omsorgsboliger etablert i 
forbindelse med omsorgssentrene. 

 

 

Landbruk 

86 Utøve kontroll med industrielt landbruk. Det er ikke denne type landbruk i kommunen.  

87 Stille strenge krav til dyrevelferden. Ikke noe initiativ, ansvaret ligger hos Mattilsynet.  

88 Videreføre støtte til jordbruket gjennom tilskudd til 
nydyrking og vedlikehold av grøfter. 

Sikret gjennom Landbruksmeldinga.  

89 Støtte til produksjon og salg av lokal småskala-
produksjon og omlegging til økologisk drift. 

Føringer til dette i Landbruksmeldinga, men få 
økologiske bruk i Gjøvik. Støtte gitt til Den Blinde Ku.  

 

90 Videreføre ordningen med gratis torghandel. Opprettholdt i hele perioden.  

 

Bolig- og næringsutvikling, NTNU 

91 Føre en offensiv næringspolitikk for etablering av 
nye store bedrifter. 

Næringspådriver er ansatt. Satt klare ambisjoner for 
næringslivsavdelingen. 

 

92 Være aktive med tilrettelegging for små og 
mellomstore bedrifter. 

Anses fulgt opp i forhold til de ressursene vi har.  

93 Tilrettelegge for næringsetableringer gjennom en 
aktiv kommunal tomtepolitikk. 

Viktigste etablering i perioden er Skjerven med bioSIP. 
Betydelig kjøp av areal for øvrig (Biri, Damstedet). 

 

94 Komme lengst mulig med realisering av 
«Farverikvartalet» med bolig, næring og kultur. 

Arbeidet har vært avhengig av avklaringer fra både NVE 
og SVV. Anses ivaretatt. 

 

95 Styrke Gjøvik som regionalt handelssentrum 
gjennom videreutvikling av Storgata og sentrum 
for øvrig i samarbeid med andre offentlige aktører, 
næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Anses ivaretatt gjennom samarbeidet i Byen Vår Gjøvik 
og det arbeidet som gjennomføres nå på fornyelse av 
sentrum. 

 

96 Foreta en grundig vurdering av kommunens 
eierskapspolitikk overfor Eidsiva og andre 
selskaper vi har eierandeler i. 

Eierskapsmelding behandlet og vedtatt i 2016.  

97 Arbeide tett sammen med ledelsen på det nye 
universitetet for å styrke den faglige kvaliteten i 
forskning og utdanning. 

Det er etablert flere formelle samarbeidsforum.  

98 Utvikle mer aktivt samarbeid med studentmiljøene 
i tett dialog med NTNU Gjøvik og øvrig 
kompetansemiljø på Kallerud. 

Studentmelding vedtatt i 2016, fulgt opp med deltakelse 
i Studentråd og egen studentkontakt i kommunen. 

 

99 Legge til rette for at enda bedre dialog mellom 
kunnskapsmiljøet og vårt lokale næringsliv kan 
bidra til ytterligere vekst i regionen. 

Anses oppfylt gjennom flere ulike tiltak fra både 
kommunen og regionen. 

 

100 Utarbeide en helhetlig regulerings- og trafikkplan 
for Kallerud og tilgrensende boligområder. 

Reguleringsplanen vedtatt i 2017.  

101 Legge til rette for flere studentboliger. SIT i Røverdalen. Lagt til rette for private prosjekter.  

102 Utarbeide en studentmelding for Gjøvik. Vedtatt i 2016.   

103 Bygge opp stedsutviklingsprogram for Hunndalen, 
Biri og Snertingdal. 

Tettstedsutviklingsprogrammet er forsinket, men det er 
igangsatt i Hunndalen. 

 

104 Legge til rette for flere dagligvarebutikker og øvrig 
næringsliv i ulike deler av kommunen. 

Ikke fulgt opp dette ift dagligvarebutikker. Utvikling av 
næringsliv i hele kommunen er ivaretatt med følge sterk 
vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor. 

 



 

Skole, idrett, kultur 

105 Slå ring rundt grendeskolene i Redalen og 
Biristrand. 

Prinsippvedtak om skolestruktur i 2016 gjeldende for 
hele perioden. 

 

106 Arbeide for økt kvalitet i læringsarbeidet. Anses fulgt opp gjennom hele perioden.  

107 Øke lærertettheten og de samlede 
bemanningsressursene i skolen. 

Lærertettheten har økt marginalt i perioden, fra 16,6 
elever pr lærer til 16,1. Ambisjonene er ikke fulgt opp. 

 

108 Videreutvikle det kommunale barnehagetilbudet i 
alle deler av kommunen. 

Arbeidet med bedre barnehagetilbud i Biri/Biristrand 
satt på vent grunnet nedgang i antall barn.  

 

109 Videreutvikle viktige kommunale tjenester i 
nærmiljøet i alle deler av kommunen. 

Anses fulgt opp i hele perioden.  

110 Det skal legges til rette for samlingssteder og 
sosiale møteplasser i hele kommunen. 

Jmf frivilligsentralene, dagsentre og støtte til lag og 
foreninger. Nærmiljøparken Kjenseth. 

 

111 Utarbeide en helhetlig kommuneplan for idrett og 
kultur. 

Det er vedtatt en plan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv for 2016 – 2019. Det er vedtatt en 
utviklingsplan for store idrettsanlegg 2017 – 2026. 

 

112 Styrke breddetilbudene gjennom støtteordninger 
til lokale idrettslag. 

Tilskuddene er økt.  

113 Sikre at støtteordningene kommer barn og unge til 
gode. 

Etablert utlånssentral.   

114 Sikre innbyggere i alle aldersgrupper et meningsfylt 
fritidstilbud uavhengig av sosiale og økonomiske 
forskjeller. 

Bredden i tilbudet er opprettholdt i perioden, Ung i 
Gjøvik er sikret.  

 

115 Arbeide for økt kapasitet og tilgjengelighet ved 
Gjøvik Bibliotek og Litteraturhus. 

Biblioteket er gjort mer tilgjengelig i forbindelse med 
rehabiliteringen av Gjøvik Rådhus. 

 

116 Videreutvikle kulturskolen. Kulturskolens situasjon er ikke endret i perioden, men 
sees i sammenheng med planene for et nytt kulturhus. 

 

117 Videreutvikle kommunens tilrettelagte 
kulturtilbud. 

Planer og ideer fra tjenesten er skjermet og 
imøtekommet. 

 

118 Videreføre Gjøvik Kino som kommunal kino med et 
bredt og kvalitativt filmtilbud. 

Avvist privatiseringsforslag og sikret kommunal drift 
2015/19. 

 

 

Arbeidsliv 

119 Arbeide for at antall deltidsstillinger begrenses. Se 
punkt 57. 

Dette har vært tema på alle møter i Tillitsvalgtforum. Vi 
har fokusert på målsettingen i arbeidet med 
handlingsplanene og stilt krav overfor rådmannen. 
Ønskede resultat har uteblitt, nå avventer vi resultat fra 
det partssammensatte prosjektet og deres forslag. 

 

120 Videreføre lov- og avtaleverket for 
medbestemmelse og medvirkning. 

Vedtak i Handlingsplanen for 2016.  

121 Innføre den såkalte Telemarksmodellen som tiltak 
mot sosial dumping. 

Vedtatt i 2016, innfaset våren 2019 ved etablering av 
Seriøsitetsbestemmelsene. 

 

122 Gjøvik kommune skal si nei til søndagsåpne 
butikker. 

Vedtak i 2015.  

123 Kontakten med arbeidstakerorganisasjonene skal 
styrkes. 

Etablert Tillitsvalgtforum med minst 2 møter pr år.  

124 Dialogmøter med befolkningen ved saker som 
sterkt berører innbyggerne 

Åpne folkemøter er gjennomført i hele perioden.  

 


