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06/2018: Åpen post og orienteringssaker REG 09.03.18
Regionrådet 09.03.2018:
Behandling: Info om møter Regionreform - status og møter med kommunene 22.03. Møte med AU Fellesnemda 15.3.
Presentasjon av prosjektleder Mathias Engh Thomassen, som skal jobbe for både Gjøvik og
Lillehammerregionen med ikt/Cyber

REG- 06/2018 Vedtak: Tatt til orientering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/2018: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet 02.02.2018
Regionrådet 09.03.2018:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REG- 07/2018 Vedtak:

Protokollen fra Regionrådet 02.02.18 godkjennes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08/2018: Prosjektplan for Stor Oslo Nord
Regionrådet 09.03.2018:
Behandling:

REG- 08/2018 Vedtak: Planen tatt til orientering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/2018: Samhandling og prosess for regionale arenaer og råd
Regionrådet 09.03.2018:
Behandling:

REG- 09/2018 Vedtak:

1. Regionrådet utarbeider og vedtar en strategisk handlingsplan for Gjøvikregionen 20182021, hvor de definerer de oppgavene som Gjøvikregionen utvikling skal ivareta og
prioritere før en evt organiseringsdebatt startes. Strategisk handlingsplan forutsettes
vedtatt i løpet av våren 2018. Vedtaket om samlokalisering med mange av regionens
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samarbeidspartnere og innovative miljøer i Innovasjonshuset på Mustad, ligger fast.
2.Regionrådet vil videre foreslå at en - inntil ny fylkesstruktur er på plass - opprettholder
råd og utvalg som i dag, men at en bruker regionrådet mer aktivt ved å løfte opp aktuelle
saker og problemstillinger til drøfting. Dette vil en forsøke å få til ved å legge til rette for
en mer regelmessig og forpliktende gjensidig dialog mellom regionadministrasjon,
ordførerne og regionrådets medlemmer. Regionrådet inviteres til å foreslå hva som kan
iverksettes av tiltak på kort og lang sikt.
Videre vil en ha satt opp et årshjul med aktuelle temaer som det er aktuelt å sette på
dagsorden.
3.Regionrådet foreslår at det høsten 2018 startes et utredningsarbeid om fremtidig
organisering av regionrådssamarbeidet. Arbeidet bør starte med en evaluering, og det bør
involvere kommunene og de nærmeste samarbeidspartnerne. Arbeidet må forholde seg til
de endringer som skjer i andre regioner, og i Innlandsfylket

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/2018: Reglement for Regionrådet i Gjøvikregionen
Regionrådet 09.03.2018:
Behandling:

REG- 10/2018
Vedtak: Regionrådet vedtar følgende reglement for Regionrådet.
1. Samarbeidsorgan.
Regionrådet for Gjøvikregionen er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Gjøvik, Østre Toten,
Vestre Toten, Nordre Land, Søndre Land og Oppland Fylkeskommune.
2. Sammensetting.
Rådet består av tre folkevalgte representanter fra hver av kommunene. Ordfører skal være en av
representantene. Valg av representanter, med vararepresentanter, skjer etter forholdstallsprinsippet i
den enkelte kommune.
Rådsmennene i de fem kommunene møter i rådet med samme rettigheter som i kommunestyrene.
Som beskrevet i partnerskapsavtalen mellom kommunene er regionrådet også et beslutningsorgan for
partnerskapsavtalen. Derfor deltar Oppland Fylkeskommune i regionrådene med to politiske
representanter fra fylkesutvalgsnivå, en fra posisjonen og en fra opposisjonen. Det møter også en fast
administrativ representant. Øvrig administrativ representasjon vurderes i forkant av hvert møte.
3. Ledelse.
Regionrådet ledes av en av ordførerne. Ledelsen alternerer mellom ordførerne med en funksjonstid på et
år av gangen. Ordførerne oppnevner nestleder.
4. Formål.
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Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og fylkeskommunen og skal være
et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer.
Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et prioritert
område. Målet skal være å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i
regionen.
Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen.
Rådet kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for kommunene og skal få
framlagt årlig(e) handlingsplan(er) som regionrådet selv vedtar. Regionrådet skal være en pådriver i
utvikling av Gjøvikregionen ved å gi aktive innspill, fremme saker som kan settes på dagsorden, samt
gjennom å vedta rammer for ressursbruk og prioriteringer på et overordnet plan.
Den enkelte kommune har ansvaret for å holde kommunestyret orientert om arbeidet i rådet.
5. Sekretariat.
Regionsjef har ansvaret for regionrådets sekretariat. Regionsjef har fullmakt til å innstille i saker til
regionrådet. I viktige saker skal innstillingen være drøftet i felles ordfører-rådmannsmøte. Kommunene
skal bistå med saksforberedelse når dette vurderes som hensiktsmessig. Regionsjef har ansvar for å følge
opp vedtak, samt økonomi- og regnskapsansvar for drifts- og utviklingsmidler.
Innenfor de rammer som er stilt til disposisjon har regionrådets sekretariat et ansvar for å være orientert
om problemstillinger som er aktuelle for regionen og i samarbeid med leder avklare aktuell behandling.
Når vedtaksfrist på høringsinnspill ikke samsvarer med vedtakspunkter i regionrådet, gis ordførerne
mulighet til å uttale seg på vegne av regionen. Referat med mulighet til endringsinnspill vedtas i første
mulige regionråd.
Høringsuttalelsene sendes med kopi til regionrådets medlemmer. I tvilstilfeller sendes utkast på høring til
regionrådets medlemmer, og ved uenighet vurderer regionrådsleder behov for ekstraordinært møte, eller
om regionrådet ikke skal gi noen uttalelse.
6. Delegert myndighet til bevilgning av mindre beløp fra partnerskapsavtalen med Oppland
fylkeskommune.
Leder av regionrådet er delegert myndighet til å foreta mindre bevilgninger fra partnerskapsavtale med
Oppland fylkeskommune.
Retten er begrenset til enkeltbevilgninger på inntil 25 000 kr. ( vedtak
Årlig ramme for slike bevilgninger kan ikke overstige 100 000 kr og er begrenset til 50 % av avsatt reserve.
Slike bevilgninger skal legges fram som referatsak på påfølgende møte i regionrådet. Tilsvarende legges
avslag på søknader fram for regionrådet.
7. Møtene.
Møtene ledes av regionrådets leder. Møtene avholdes vekselsvis mellom kommunene og det skal avsettes
tid mellom 08.30 og 14 for hvert av møtene. Møtene avsluttes tidligere om sakene er ferdig behandlet.
Regionrådet kan vedta eget reglement for møteavvikling.

8. Møteplan – Frist for utsending av dokumenter.
Det utarbeides halvårige møteplaner.
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Møteinnkalling og saksdokumenter sendes medlemmene senest en uke før møtet.
9. Årsmelding.
Enkel årsmelding for regionrådets virksomhet utarbeides innen 15. mars hvert år. Årsmeldingen
oversendes kommunene og Oppland fylkeskommune.
10. Lokalisering.
Regionrådets sekretariat har lokaler i Gjøvik med Gjøvik kommune som vertskapskommune. Utgiftene til
lokalleie og til sekretariatet reguleres gjennom egen avtale.
11. Økonomiske forhold.
Regionrådet har ikke anledning til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakende kommuner
framtidige økonomiske forpliktelser.
12. Utmelding.
Dersom en av kommunene ønsker å melde seg ut av regionrådet kan dette skje med en frist på ett års
skriftlig varsel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/2018: Høring regionale planer
Regionrådet 09.03.2018:
Behandling:

Vedtak: Gjøvikregionen slutter seg til vedlagte forslag til høringsuttale og oversender denne til
Oppland Fylkeskommune for videre behandling.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/2018: Ekspertutvalget - innspill til drøfting og kommunal behandling
Regionrådet 09.03.2018:
Behandling:

REG- 12/2018
Vedtak: Regionrådet tar notatet til orientering og oversender notatet til kommunene til videre
behandling.

Side 6 av 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/2018: Årsmelding 2017
Regionrådet 09.03.2018:
Behandling:

REG- 13/2018 Vedtak:
1.Regionrådet godkjenner årsmelding for regionrådet 2017
2.Regionrådet ber om at det med utgangspunkt i godkjent årsmelding utarbeides en bearbeidet
versjon av en årsmelding som kan legges på nett , trykkes opp til bruk på møter med eksterne miljø
og parter.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/2018: Strategisk handlingsplan 2018-21 - politisk involvering og drøfting
Regionrådet 09.03.2018:
Behandling:

REG- 14/2018 Vedtak:
1.Regionrådets innspill til visjoner, måleparametere og forslag til hovedresultat tas inn som viktige
innspill i det videre arbeid med strategisk handlingsplan»
2.Regionrådet vil ha framlagt et høringsutkast til strategisk handlingsplan 4.mai med
sluttbehandling i regionrådet i juni.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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