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26/2018: Orienteringssaker og drøftingssaker REG 21.09.18
Regionrådet 21.09.2018:
Behandling: Følge opp mulighetene til å få lagt Innlandets musikksatsing til Gjøvik- fordele
kultursatsinger til ulike byer i Innlandet. Regionrådet ber om at man følger opp med et
påvirkningsarbeid fram mot behandling i FT. Biostrategi fikk god tilslutning og kommunene bes om
å forankre planen og komme med konkrete innspill fram mot endelig behandling i regionrådet i
desember. Regionrådet sluttet seg ellers til ønsket om å få på plass en samfunnsøkonomisk
analyse av betydning av veg og bane fra/til regionen særlig sett ift næringslivets behov og i et
klima-miljøperspektiv. Utbygging av ny infrastruktur vil som regel aldri være samfunnsøkonomisk
lønnsom, man er avhengig av politisk vilje. Derfor må en fortsatt sett trykk på arbeidet i Stor Oslo
Nord. Utenom dette må det fortsatt holdes dialog med Nye Veier for å få RV 4 Raufoss-Mjøsbrua
som en del av deres portefølje.

REG- 26/2018 Vedtak:

Tas til orientering.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/2018: Godkjenning av protokoll REG 15.06.18
Regionrådet 21.09.2018:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REG- 27/2018 Vedtak:

Protokollen fra 15.06.18 godkjennes.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/2018: Regionreformen - status og framdrift -. drøfting og innspill fra regionrådet
Regionrådet 21.09.2018:
Behandling: Orienteringene fra Bråthen og Anne Bjertnæs ga et godt bilde på status og framdrift i
arbeidet med fylkesfusjonen. Regionrådet ber om at de oppdateres jevnlig og understreker
betydningen forankring og informasjonsarbeid. En ny Innlandsmodell med basis I
partnerskapsarbeid der kommunene samarbeider regionalt med IFK synes ønskelig – modellen må
“være gjenkjennbar og åpne for forskjellsbehandling på like vilkår.” Viktig at IFK setter av
tilstrekkelige årlige midler til regionalt utviklingsarbeid og at det opprettholdes ressurser til
administrative stillinger i regionene.

REG- 28/2018 Vedtak:

Regionrådets innspill under drøftingen på møtet oppsummeres og oversendes
referansegruppa/administrasjonen til videre behandling
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/2018: Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020 inkl forslag til handlingsplan og disponering
av prosjektmidler
Regionrådet 21.09.2018:
Behandling: Planen fikk god tilslutning og bes satt ut i livet ved at en i tillegg oppfører KOM (KulturMat -Opplevelser) som eget punkt under verdiskaping.

REG- 29/2018 Vedtak:

1.Regionrådet slutter seg til vedlagte forslag til stragisk plan for Gjøvikregionen 20182020 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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Side 4 av 4

