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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

26/2018 Regionrådet 21.09.2018 

 
 

Orienteringssaker og drøftingssaker REG 21.09.18 
 
Tas til orientering. 
 
· Agro Toten, klyngeetablering innen grøntsektor v/ Camilla Rostad 

 
· Musikksatsing i Innlandet, og andre saker fra OFK v/ Anne Lise Fredlund, OFK 

 
· Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen, oppspill fra Jarle Snekkestad, muligeter til innspill 

 
· KS1 - for KVU Oslo - Jaren - GjøvikMoelv. Orientering om KS1 - og hva gjør vi nå i Stor Oslo N? 

v/ Jarle Snekkestad 
 

· Fra Norsk tipping til Gjøvikregionen Utvikling - nytilsatt kommunikasjonsrådgiver i 
Gjøvikregionen - Lotte Kildeborg. Utfordringer og muligheter - erfaringer etter 3 uker i jobben 
med å øke kjennskapen til Gjøvikregionen.  
 

· Regionreformen - status og framdrift 
Det er viktig at regionområdene holdes løpende orientert, og at de deltar i drøftinger 
underveis. Regionrådene oppfordres til å ta en drøfting om hva som forventes av 
regionrådsarenaen, sett i et tydelig samfunnsutviklerperspektiv, og at disse innspillene 
formidles til referansegruppa/administrasjonen.  
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

27/2018 Regionrådet 21.09.2018 

 
 

Godkjenning av protokoll REG 15.06.18 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokollen fra 15.06.18 godkjennes. 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

28/2018 Regionrådet 21.09.2018 

 
 

Regionreformen - status og framdrift -. drøfting og innspill fra regionrådet 
 
Regionsjefens  forslag til vedtak: 
Regionrådets innspill under drøftingen på møtet oppsummeres og oversendes 
referansegruppa/administrasjonen til videre behandling 
 
 
Vedlegg i saken: 
13.09.2018 REFERAT 310818 Referansegruppe for samarbeid mellom kommunene og 

Innlandet fylkeskommune 
13.09.2018 Refreat fra fellesmøte for regionrådene 06082018 
 
Fakta: 
Referansegruppa – bestående av regionrådsledere fra Oppland og Hedmark har hatt sitt første møte 
og det bes nå om at regionrådene drøfter hva som forventes av regionrådsarenaen, sett i et tydelig 
samfunnsutviklingsperspektiv, og at disse innspillene formidles til referansegruppa/administrasjonen. 
 
Egenvurdering: 
Det er viktig at kommunene er godt orientert om- og bidrar til å utvikle samfunnsutviklingsarenaen. 
Dette gjelder både hvordan det nye fylket vil samhandle med kommunene og hvordan dette skal 
organiseres slik at regionarenaene kan bidra til å utvikle det nye Innlandsfylket.  
En viser til orienteringen som vil bli avholdt på regionrådsmøtet og vedlagte referat fra møtet i 
referanseutvalget . 
Regionkoordinatorene skal møtes til et to-dagers seminar på Hamar i forkant av regionrådsmøtet og 
en vil også kunne gjengi hva som kom fram på enne arenaen. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

29/2018 Regionrådet 21.09.2018 

 
 

Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020 inkl forslag til handlingsplan og disponering 
av prosjektmidler 
 
Regionsjefens  forslag til vedtak: 
1.Regionrådet slutter seg til vedlagte forslag til stragisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020 inkludert 
forslag til handlingsplan og disponering av prosjektmidler. 
 
2.Regionrådet ber om at regionsjefen realiserer og styrer prosjektene innen foreslåtte rammer,samt 
rapporterer jevnlig om prosess og resultat i det enkelte tiltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg i saken: 
13.09.2018 08027782 
13.09.2018 vedl 1 handlingsplan 2018-2020 
13.09.2018 vedl 2 prosjektplan  med ressursbruk pr område 2018-20 
13.09.2018 Strategisk plan 2018-2020 - sluttbehandling i Regionrådet 21.9.2018 
 
Fakta: 
 
Regionrådet i Gjøvikregionen vedtok ved behandling av sak 25/15.06.2018 å sende ut forslag til 
Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2022 til høring i kommunene og hos samarbeidspartnere i 
næringslivet og viktige kompetanseinstitusjoner - med høringsfrist 10.09.  
 
 
Det er mottatt høringsinnspill fra alle 5 kommunene. Flere av innspillene er konkrete og begrunnede. 
Formannskapet i Nordre-Land kommune foreslår at det utarbeides et nytt revidert utkast hvor 
kommunale planleggere og næringsutviklere i større grad involveres.   
Høringssvarene fra kommune er i stor grad lagt til grunn og planperioden er derfor avgrenset til og 
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med 2020. 
 
Som vedlegg ligger forslag Strategisk plan 2018-2020 med tillegg Handlingsplan for Gjøvikregionen 
2018-2020 og prosjektplan for disponering av regionsamarbeidets partnerskapsmidler 2018-2020. 
Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020, med vedlegg, skal erstatte gjeldende plan 2016-2019, 
utarbeidet Styringsdokument for Gjøvikregionen Utvikling 2017-2018 og gjeldende handlingsplan.  
 
 
Egenvurdering: 
Utvikling av høringsforslaget for revisjon av den strategiske planen for Gjøvikregionen har pågått 
gjennom en lengre periode. Det er brukt mye tid på vurdering av regional aktivitet i sammenheng 
med drøftinger rundt formen på og innholdet i regionsamarbeidet – og herunder Gjøvikregionen 
Utvikling sin rolle og virksomhet.  
 
Regionsjefen legger vekt på å imøtekomme ønsket om å styrke samspillet med kommunene for å 
sikre at samfunnsutviklingsaspektet blir ivaretatt og hensyntatt i tråd med de mål og føringer som 
ligger i kommuneplanenes samfunnsdel og andre aktuelle planer. Reetablering av planforum (plan- 
og samfunnsutviklingsutvalg) vil kunne ivareta dette aspektet.  
 
Videre gir vi vår tilslutning til at planens varighet avgrenses til 2020 da fylkesfusjonen trer i kraft og at 
en på dette tidspunkt forventer at nye oppgaver til fylkene/kommunene er vedtatt, samt at 
organisering av samhandlingen mellom fylket og regionene/ kommunene er avklart. Ny strategisk 
plan 2020-2024 foreslås utarbeidet i løpet av 2020 på grunnlag av kunnskap om og vurdering av 
endringer i kommuneloven, oppgavefordelingen i det offentlige, samt regional drøfting av tilpasning 
til innholdet i og gjennomføringen av regionreformen i Innlandet.  
 
Tilsvarende foreslås det å avvente den foreslåtte organisasjonsgjennomgangen til etter at det nye 
fylket har vedtatt samarbeidsplattform med kommunene inkludert forslag om fordeling av regionale 
utviklingsmidler og krav til rapportering og gjensidige forpliktelser. Dette er varslet vedtatt før jul i år. 
 
Kommunene har tatt opp behovet for avklaring eller tydeliggjøring av skillet og forholdet mellom 
kommunal og regional virksomhet og oppgaveoppfølging. Dette er forsøkt hensyntatt i de framlagte 
planene, i tillegg vil tidlig dialog i plan- og samfunnsutviklingsutvalget (PLU) avklare hva som løses 
best regionalt og kommunalt. 
 
Regionsjefen har gjort et forsøk på å konkretisere strategiske resultatmål ytterligere, herunder 
foreslått resultatindikatorer.  Dette er gjort etter drøftinger i PLU 13.9. Videre har en tatt ut 
satsingsområder som det er naturlig at kommunene løser hver for seg. Regionsjefen vil likevel 
påpeke at når det gjelder etablererveiledning foreholder man seg til de enhver gjeldende avtaler, 
men ser at det kan være interessant å drøfte ordninger som kan innebære at alle kommunene kan 
samhandle tettere og mer målrettet på dette området. 
 
I handlings- og prosjektplanen som er vedlagt har en lagt vekt på å videreføre intensjonene i 
Byregionprogrammet og inngåtte forpliktelser med OFK og Total Innovation ( f eks innen IKT-Cyber, 
bioøkonomi og etablering av gründer/innovasjonshus) med tiltak som forsterker satsing på 
arbeidsplass- og teknologiutvikling innen områdene bioøkonomi, teknologikrevende industri og 
ikt/Cyber. I høringen etterlyses det at en vektlegger resultatene i tillitsundersøkelsen i større grad. Vi 
mener dette er et område som må ha høyt fokus og gjennomsyre aktivitetene og 
samhandlingskulturen i kommunen, mellom kommuner, samt hvordan kommunene og 
fylkeskommunen samhandler i det regionale utviklingsarbeidet. 
 
Regionsjefen mener det er viktig at de prosjekter, aktiviteter og tiltak som prioriteres fram i 
handlingsprogrammet følges opp med tilhørende finansiering og at dette synliggjøres, samt at 
regionrådet regelmessig får lagt fram status og drøftet resultatrettet vurdering av tiltak som er 
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prioritert . Til hjelp i dette arbeidet har en nå sikret tilgang til fersk statistikk som viser utvikling i 
arbeidsplassutvikling og lønnsomhet innen regionalt næringsliv, samt at en ser dette i sammenheng 
med utviklingen i utvalgte regioner. 
 
 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
 
 
 


