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Orienteringer og drøftinger: 
 

 
1. Sykehuset Innlandet vil informere om utredningen og prosessen frem mot en 

avklaring av fremtidig sykehusstruktur. Sykehuset Innlandet skal 17. 
november legge frem innstilling til fremtidig sykehusstruktur. Denne skal 
belyses sammen med en samfunnsanalyse i 1. kvartal 2017 før styret i 
Sykehuset Innlandet behandler saken i juni 2017.  
Innstillingen bygger på en omfattende faglig utredning, som beskriver 
utviklingen av fremtidige pasientforløp og hvordan tilbudet kan organiseres 
for å legge til rette for fremtidige behov. Det utredes tre modeller med ulik 
grad av samling, som alle krever betydelige investeringsmidler. Innenfor 
disse modellene utredes en rekke mulige muligheter for funksjonsdeling i 
dagens bygningsmasse, eventuelt i kombinasjon med nybygg. 

 
Påfølgende spørsmålsrunde og drøfting. 

 
2. Fylkesordføreren vil orientere om regionreform, fylkesplan og regionale 

planer. Synspunkter og innspill ønskes. 



 

 

Hvordan påvirker regionreformen fylkeskommunene 
 
Infobrev til regionene, kommunene, sentrale samarbeidsparter- juni 2016 
 
 
Oppdraget fra regjeringen 
 
Stortinget vedtok 18. juni 2014 å be regjeringen om en gjennomgang av oppgavene til 
fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene. 
 
Ved behandlingen av Innst. 333 S (2014-2015) slo flertallet i Stortinget fast at det skal være tre 
folkevalgte nivåer i Norge og ba videre om at regjeringen våren 2016 skulle legge fram forslag 
vedr. oppgavene til regionalt nivå.  Oppgavene skal bygge opp om regionenes 
samfunnsutviklerrolle i tillegg til tjenesteproduksjon. Stortingsmelding 22 (2015-2016) er 
regjeringens svar på dette oppdraget og foreslår at dagens 19 fylker blir erstattet av større og 
mer funksjonelle enheter og gir et anslag på 10 folkevalgte regioner i landet. Regionreformen skal 
legge til rette for samordnet oppgaveløsning, samordning av sektorer og prioriteringer, og for 
sektorovergripende initiativer i regionene. Reformen skal også bidra til styrking av demokratiet 
på regionalt nivå. 
 
Fylkeskommunene er bedt om å gjennomføre «naboprat» og drøftinger for å avklare om det er 
aktuelt å slå seg sammen.  Regjerningen har videre bedt fylkene fatte vedtak om eventuell 
sammenslåing innen 1. desember 2016. Det tas sikte på å legge fram en proposisjon om nye 
oppgaver og ansvar til nye folkevalgte regioner våret 2017, og at de nye regionene trer i kraft fra 
1. januar 2020. 
 
 
Hva skjer i Hedmark og Oppland 
 
Gjennom våre nabosamtaler har det blittklarlagt at ingen av nabofylkene ønsker å prioritere en 
utredning sammen med Hedmark og Oppland. Med dette som bakgrunn er det nå ikke aktuelt 
med en utredning som omfatter flere fylker enn Hedmark og Oppland. 
 
Fylkene har tidligere vært i prosess knyttet til sammenslåing, og omtales i en del sammenhenger 
som en felles region: Innlandet. En utredning og en eventuell sammenslåing vil derfor kunne 
bygge på grunnleggende fundamenter som er bygget opp på bakgrunn av et omfattende og 
etablert samarbeid over mange år. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Fylkestingenes vedtak 
 
14. juni 2016 ble regionreformen drøftet i våre to respektive fylkesting og det ble fattet 
likelydende vedtak om å utarbeide et beslutningsunderlag som legges fram for fylkestingene i 
desember 2016. 
Fylkestingene fattet følgende vedtak: 
 Fylkestinget ber om at det til fylkestingets samling i desember 2016, legges fram et 

beslutningsunderlag for en eventuell etablering av en ny folkevalgt region i Innlandet 
bestående av dagens Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune. 

 Beslutningsunderlaget bør vurdere fordeler og ulemper ved en slik modell sammenholdt med 
dagens modell. 

 I beslutningsgrunnlaget skal det vurderes hvilke politikkområder som utredes. 
 Utredningen må også si noe om økonomiske forhold, og konsekvenser for fremtidige 

inntekter knyttet en til sammenslåing. 
 Beslutningsunderlaget bør gi en oversikt over spørsmål av formell, juridisk, organisatorisk, og 

personellmessig art som må avklares senere dersom det fattes positivt vedtak om å etablere 
en ny region. 

 Basert på vurderingene i utredningen, legges det i desember frem et vedtak for fylkestinget i 
Hedmark og i Oppland om å inngå et eventuelt prinsippvedtak om sammenslåing, eller 
videreføre dagens fylkeskommuner. 

 Samarbeidet med andre tilgrensende fylkeskommuner videreutvikles. 
 
 
Videre arbeid fram til desember 2016 
 
Med bakgrunn i fylkestingenes vedtak er det satt i gang et faglig utredningsarbeid på oppdrag fra 
den politiske ledelsen i våre to fylker.  Det er satt av dedikerte personressurser for å koordinere 
det faglige arbeidet i de to organisasjonene. Tida er knapp for å få et beslutningsunderlag klart til 
endelig behandling i desember.  
 
I første del av arbeidet er det viktig å avklare de overordnede trekkene som taler for en 
sammenslåing og hva som taler for å fortsette med dagens fylkesinndeling. Utgangspunktet er å 
vurdere dette opp mot de to overordnede målene for reformen: 

- Styrking av samfunnsutviklerrollen 
- Styrking av det regionale demokratiet 

 
Hvilke oppgaver som i dag ligger i fylkeskommunenes portefølje og hvilke nye oppgaver som kan 
være aktuelle etter en eventuell sammenslåing vil følgelig også stå sentralt i utredningen. 
 
Av hensyn til tidsaspektet vil vi måtte komme nærmere tilbake til en mer detaljert utredning om 
forhold som for eksempel gjelder formelle, juridiske, organisatoriske, ressurs- og 
personellmessige spørsmål.  Dette vil derfor bli en del av det videre arbeidet etter at 
fylkestingene i desember evt. fatter vedtak om å gå for en sammenslåing. 
 
 



 

Involvering og medvirkning 
      
Regionreformen handler om viktige tjenester for innbyggerne våre, men også om 
rammebetingelsene og virkemidler for næringslivet. Dagens fylkeskommuner er 
samhandlingspart for kommuner og andre offentlige og private aktører. Det er derfor viktig med 
god involvering og medvirkning fra alle parter for å få en god prosess fram mot beslutningen i 
desember. 
 
- Innlandet kan bidra til å løse mange av morgendagens utfordringer. Spørsmålet er om vi løser 
utfordringene best sammen eller hver for oss. Vi ønsker innspill og tilbakemeldinger på hva 
innbyggerne våre mener om en sammenslåing av Oppland og Hedmark. Vi håper at 
regionreformen skaper engasjement de neste månedene, sier fylkesordfører i Oppland Even 
Aleksander Hagen (Ap). 
 
I løpet av høsten 2016 vil det legges til rette for at alle kan gå inn på Oppland og Hedmark 
fylkeskommunens hjemmesider og gi innspill og tilbakemeldinger. 
 
- Regionreformen er en stor, vanskelige og spennende prosess. Oppland og Hedmark har hatt et 
godt og solid samarbeid i flere år. Vi har stor tro på at prosessen videre skal være preget av 
åpenhet, involvering og medvirkning, sier fylkesrådsleder i Hedmark Per Gunnar Sveen (Ap). 
 
Det er også viktig å skape trygghet til de ansatte i fylkeskommunen som vil bli berørt av en 
eventuell sammenslåing. For å sikre trygghet og forutsigbarhet for de ansatte, skal det legges til 
rette for god dialog og åpne kanaler slik at ansatte kan delta i og påvirke prosessen.  
 
 
 
Kontaktpersoner: 
Even Aleksander Hagen, fylkesordfører Oppland 41644654 
Rasmus Olav Vigrestad, fylkesrådmann Oppland 90504984 
Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark 958 29 112 
Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark 91561585 
  
  
  

 



 Sak 17/16 
   

Løpenr..: 21542/16  Arkivsaksnr.: 16/2467     Emnekode: 022  
Regionrådet for Gjøvikregionen                 
 Møtedato:30.09.2016 
Saksbehandler: Anne Kristin Vestrum  
Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato Vedtak 
 
16/17 Regionrådet for Gjøvikregionen 30.09.2016  
 
 
Sak 17/16 
 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET 17.06.16 
  
 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Protokollen fra møte i Regionrådet 17.06.16 godkjennes. 
 
 
Fakta: 
 
Vedlegg: Protokoll fra møtet 17.06.16 
 
 
 
 
 
Gjøvik, 05.07.16  
 
 
 
Tore Jan Killi 
 

 

 
 
 

 
 



PROTOKOLL 
 
 
Utvalg: Regionrådet for Gjøvikregionen 
Møtedato: 17.06.2016 Åpent møte 
 
Tilstede: 
 
Anne Bjertnæs, Bjørn Iddberg, Finn O Rolijordet, Terje Oden, Rune Selj, Jon Odden, Ola T 
Dokken, Liv S Alfstad, Tove B Karlsen, Lene Melbye, Guri Bråthen, Hege Eriksen, Leif 
Waarum, Tove B Karlsen, Thorleif Bang, Even A Hagen, Elin S Solberg, Jarle Snekkestad, 
Bjørn Fauchald, Magnus Mathisen, Aslaug Dæhlen, Arne Skogsbakken, Bjørn Evensen, Bjørn 
Bollum, Bjørn Mæhlum, Gunn M Rusten, Jogrim Ristebråten, Kai Glæserud, Brooke 
Schjellerud 
 
Referent: Tore J Killi 
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Sak 11/16   
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA REGIONRÅDET 22.04.16  

 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte i Regionrådet den 22.04.16 godkjennes. 
 
 
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN: 
 
Enstemmig godkjent. 
 
 
  
Sak 12/16   

SAK 12/16 MØTEDATOER FOR REGIONRÅDET HØSTHALVÅRET 2016  
 
Vedtak: 
 
Regionrådet foreslår følgende møtedatoer og møtesteder for regionrådet høsthalvåret 
2016 : 
30. september i Søndre Land, 11. november i Nordre Land, 2. desember i Gjøvik 
 
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
  
Sak 13/16   

SAK 13/16 MUSIKKREGIONEN GJØVIK - OPPFØLGING AV SAK 7/16  
 
Vedtak: 
 
1.Regionrådet ber om at det blir utredet muligheter for å realisere et musikksenter for 
Oppland med base i Gjøvik med forslag om ressursbruk og organisering 
 
2. Regionrådet ber om å framlagt en sak om dette høsten 2016. 
 
 
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
  
Sak 14/16   

SAK 14/16 STRATEGISK PLAN FOR GJØVIKREGIONEN - SLUTTBEHANDLING  
 
Vedtak: 
 
Regionrådet vedtar Strategisk Plan for Gjøvikregionen 2016-2019 med endringer og 
tillegg som er foreslått etter høring og behandling i Regionrådet 17.06.16. 



 
Vedtatt plan mangfoldiggjøres og sendes ut. 
 
 
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
  
Sak 15/16   

SAK 15/16 PARTNERSKAPSMIDLER TIL MATSATSING I GJØVIKREGIONEN  
 
Vedtak: 
 
1.Regionrådet bevilger kr 250.000,- av partnerskapsmidlene for 2016 til Kapp 
næringshage for å bidra til å lede og koordinere satsingen på Mat og matopplevelser i 
Gjøvikregionen som en del av realiseringen av dette området i Byregionprosjektet (ByR 
II). 
   
2. Regionrådet ber om at det legges fram et detaljert budsjett, plan som viser 
ambisjonsnivå på kort og lang sikt og som viser hvordan det jobbes helhetlig med 
satsingsområdet. 
 
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Sak 16/16   

NÆRPOLITIREFORMEN - UTNEVNING AV LOKALE REPR. I STYRINGSGRUPPE  
 
Vedtak: 
 
Som medlemmer i styringsgruppen som skal utrede lokal struktur som en del av 
gjennomføringen av nærpolitireformen, oppnevner Regionrådet i Gjøvikregionen 
regionrådsleder Leif Waarum som representant fra kommunene i Gjøvikregionen med 
nestleder Bjørn Iddberg som vara. 
 
 
FRA BEHANDLINGEN I REGIONRÅDET FOR GJØVIKREGIONEN: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Gjøvik, 17.06.16 
 
 
Tore Jan Killi 
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