
GeoForum Innlandet arrangerer 2-dagers planseminar på Quality 

Hotel Strand på Gjøvik, 23-24 november 2021. 

 
Med regjeringens gladmelding om gjenåpning som bakteppe er det en stor glede å kunne 

ønske velkommen til GeoForum Innlandets første fysiske arrangement på halvannet år: 

GeoForum Innlandet arrangerer planseminar 23 og 24 november 2021 på Quality Hotel 

Strand på Gjøvik. 

Behovet for faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging innenfor planfaget er viktig. 

Etter lang tid med sosial distansering og hjemmekontor så er det et stort behov for å treffes 

og prate sammen. Derfor har vi i år lagt opp til ekstra lange pauser og tid for prat med 

kollegaer.  

Vi kommer også til å arrangere en sosial samling på kvelden med felles middag for de som 

overnatter. 

 

Målgruppen for arrangementet er kommunale, regionale og private planleggere, og andre 

som jobber med utarbeidelse, behandling og bruk av arealplaner. 

Vi inviterer til et todagers arrangement med fokus på arealplanlegging, hvor 

erfaringsutveksling, dialog og kunnskapsdeling står i sentrum. Dette er et praktisk rettet 

tilbud for ansatte i små og store kommuner, private planleggingsfirma og statlige etater. 

 

Årets seminar vil omhandle temaene ROS og støy i arealplanlegging, fortetting, medvirkning, 

LNF-spredt, FN’s bærekraftsmål og veiledende plan for offentlige rom (VPOR).  

 

Seminaret er planlagt av en programkomité bestående av: 

 

Kay Henning Kleverud, Sør-Odal kommune 

Siw Monika Niva, Stange kommune 

Olav Malmedal, Statsforvalteren i Innlandet 

Magnus Clausen, Stange kommune 

 

GeoForum Innlandet har i år fått tilskuddsmidler fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementets ordning til lokal kompetanse innen plan, kart- og geodata for 

dette arrangementet. 

Vi håper programmet vil falle i smak og at så mange som mulig ønsker å tilbringe to faglig og 

sosiale dager på Gjøvik i slutten av november. 

Håper vi sees på Gjøvik! 

 

Med vennlig hilsen, 

Planleggingskomiteen. 



Praktiske opplysninger 

Tid: 23 og 24. november 2021 

Sted: Quality Hotel Strand, Elvegata 2, 2815 Gjøvik 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/gjovik/quality-hotel-strand/ 

Hvordan komme dit: Hotellet ligger sentralt i Gjøvik sentrum, med gangavstand til Gjøvik 

stasjon. 

Parkering: Q-Park har parkeringshus rett ved hotellet (200kr per døgn). Det er også 

parkeringsplass ved siden av Kiwi på andre siden av Hunnselva for hotellet (50 kr), samt på 

andre siden av jernbanen ved McDonalds og Mjøsstranda (30kr).  

Påmelding: https://geoforum.pameldingssystem.no/planseminar-innlandet-2021  

Påmeldingsfrist: Søndag 7. november kl. 23:59 

Pris: Prisen på arrangementet er sponset av midler fra KMD. 

Medlemmer i GeoForum; kr 1800,- for hele arrangementet 

Deltakere som ikke er medlemmer i GeoForum; kr 2300,- for hele arrangementet 

Hele arrangementet inkluderer; overnatting, middag, lunsj begge dager, pausebuffet 

m/kaffe og te. 

Dagpakke (deltakelse uten overnatting); kr 550,- per dag for medlemmer, kr 650,- per dag 

for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer lunsj, pausebuffet m/ kaffe og te. 

Tilknytningsdøgn overnatting (kvelden før); 1095,-   

Faktura for deltakeravgift sendes fra GeoForum. 

Ved avbestilling etter 7. november refunderes ikke avgiften. 

https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/gjovik/quality-hotel-strand/
https://geoforum.pameldingssystem.no/planseminar-innlandet-2021

