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Møtested:
Dato:
Tid:

Regionrådet
Kinosal 2, Kulturhuset - Gjøvik kommune
27.10.2017
Kl. 08:30

Agenda
Orientering av kommune SCIRT i starten av møtet.
Lunsj serveres på Cafe PI kl. 11.15

Sakliste
Sak nr.
25/2017
26/2017
27/2017
28/2017
29/2017
30/2017

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte i
Regionrådet 08.09.2017
Åpen post og orienteringssaker REG 27.10.17
Regionreformen - orientering og
meningsutveklsing - muligheter og utfordringer
Dialog om innhold og organisering av
fylkesmannens møter med kommunene.
Regionale planer for samferdsel,verdiskaping og
kompetanse
Kvalitet og relevans - ressursbehov og
ressurstilgang i dagens og morgendagens
videregående opplæring

Gjøvik, 20.10.2017

Tore Jan Killi
Leder regionrådet

Arkivsaknr.
17/9010
17/9010
17/9016
17/9032
17/9033
17/9034

Arkiv:

FE - 033

JournalpostID:

17/42912
Anne Kristin
Vestrum
19.10.2017

Saksbehandlar:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
25/2017

Utvalg
Regionrådet

Møtedato
27.10.2017

Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet 08.09.2017
Regionsjefens forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.
Vedlegg i saken:
19.10.2017
Protokoll 08.09.2017
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Arkiv:

FE - 033

JournalpostID:

17/43210
Ida Louise Hoff
Arntsen
20.10.2017

Saksbehandlar:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
26/2017

Utvalg
Regionrådet

Møtedato
27.10.2017

Åpen post og orienteringssaker REG 27.10.17
Tas til orientering.
Orientering av kommune SCIRT.
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

17/42958
Tore Jan Killi
19.10.2017

Saksframlegg

Saksnr.
27/2017

Utvalg
Regionrådet

Møtedato
27.10.2017

Regionreformen - orientering og meningsutveklsing - muligheter og utfordringer
Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Regionrådet tar orienteringen fra fylkesvaraordfører til orientering.
2.Regionrådet viser til vurderinger i vedlagt saksframstilling og ber om et snarlig møte med politisk
ledelse for konkretisere hvordan Gjøvikregionen kan bidra til- og hvilke grep vi mener må gjøres for

at den nye fylkeskommunen skal framstå som offensiv, nytenkende og næringsvennlig.

Fakta:
«Fylkestingene i både Oppland og Hedmark har vedtatt at de to fylkene skal bestå som egne fylker.
Dette ble behandlet i desember 2016 og oversendt som innspill til regjeringens arbeid med ny
inndeling av regionalt folkevalgt nivå». Regjeringen la fram Prop. 84. S (2016-2017) Ny inndeling av
regionalt folkevalgt nivå våren 2017. 8. juni 2017 fulgte Stortinget opp regjeringens forslag og
vedtok at Oppland fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune blir slått sammen fra 1. januar 2020.
Det er inndelingsloven som setter regler for prosessen fram til sammenslåingen trer i kraft 1. januar
2020. I formålet til loven står det i § 1: "Formålet med denne lova er å leggje til rette for ei kommuneog fylkesinndeling som innafor ramma av det nasjonale fellesskap kan sikre eit funksjonsdyktig lokalt
folkestyre og ei effektiv lokalforvaltning. Endringar i kommune- eller fylkesinndelinga bør medverke til
å skapeformålstenlege einingar som kan gi innbyggjarane og næringslivet tilfredsstillande tenester og
forvaltning."
Departementet viser i brev til fylkeskommunene at det skal avholdes felles fylkestingsmøter i løpet av
oktober 2017. I det samme brevet opplyses det om at Hedmark og Oppland fylkeskommuner vil få
utbetalt 30 mill. kroner som skal dekke engangskostnader i forbindelse med sammenslåingen.
Felles fylkesting
Det er satt dato - 24. oktober - for et felles fylkesting for Hedmark og Oppland fylkeskommuner.
Samlingen av de to fylkestingene finner sted på Hamar, og departementet åpner møtet. Av sakslisten
for møtet framgår det at følgende saker skal drøftes:
a) Forslag til navn på det nye fylket
b) Antall medlemmer i det nye fylkestinget
c) Kriterium for sammensetting og funksjoner til fellesnemnd
d) Valg av revisor for virksomheten i fellesnemnda
e) Opprettelse av eventuelt andre fellesorganer for å sikre gjennomføringen av
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sammenslåingen
Fellesnemnd
Etter felles fylkestingsmøte er det fellesnemnda som skal samordne og ta seg av forberedelsene av
sammenslåingen. Fellesnemnda kan også få fullmakter til å ansette personale i den nye
organisasjonen. Dette omfatter også tilsetting av ny administrasjonssjef/fylkesrådmann og revisor.
Framdriftsplan
Hedmark og Oppland fylkeskommuner må samordne og koordinere forberedelsene til felles
fylkesting 24. oktober. Videre må de to fylkeskommunene avklare nærmere hvordan prosessen fram
til det første møtet i fellesnemnda legges opp. I Hedmark og Oppland er situasjonen en annen enn
for eksempel i agderfylkene, først og fremst fordi de to fylkestingene i Hedmark og Oppland har gått
imot sammenslåingen. For å gå videre i sammenslåingsprosessen må derfor fylkestingene i Hedmark
og Oppland gi fullmakter til at forhandlinger mellom de to fylkeskommunene kan starte opp. For å
sikre god framdrift er fullmakter vedtatt på fylkestinget i Oppland 17. - 18. oktober og tilsvarende på
fylkestinget i Hedmark 23. - 24. oktober. I Oppland er det nedsatt et forhandlingsutvalg bestående av
fylkesordfører Even Aleksander Hagen, fylkesvaraordfører Aud Hove og opposisjonsleder Kari-Anne
Jønnes. Forhandlingsutvalgets anbefalinger, en intensjonsavtale, skal legges fram for de to
fylkestingene i midten av januar. Umiddelbart etterpå starter arbeidet i fellesnemnda, som vil bestå
av de to fylkestingene pluss fylkesrådet i Hedmark - totalt 74 medlemmer
Egenvurdering:
Vi registrerer at fylkesrådmannen i sin saksframstilling til fylkestinget peker på at visjonen må

være å styrke fylkeskommunens rolle som en regional utviklingsaktør i samhandling med
kommunene og lokalsamfunnene. Videre pekes det på at oppmerksomheten må være på
oppgaveløsningen slik at denne blir best mulig, og at rollen som utviklingsaktør kan utøves
på en målrettet og god måte.
Sett fra Gjøvikregionens ståsted er det en utfordrende oppgave å ta fatt på – dette tatt i
betraktning av at begge fylkeskommunene har sagt nei til sammenslåing og at
Gjøvikregionen i sin høringsuttale i RR sak 21/16 rår til at «en kan være bedre tjent med å bli
en del av en ny region som evt dannes – og med tyngdepunkt rundt Romerike/Akershus og
Hamarregionen.»
Med bakgrunn i den stramme framdriftsplanen som er lagt, at fylkesmannsembetet er
vedtatt lagt til Lillehammer, samt at sentrale politiske aktører i Hedmark har uttalt at
fylkeskommunen skal legges til Hamar kan en frykte at prosessen framover vil dreie seg om
lokalisering, bemanning og oppgave- og ansvarfordeling framfor for å tenke nytt og visjonært
om de muligheter som ligger i å bygge en ny fylkeskommune til det beste for innbyggerne, arbeidsog næringsliv og det sivile samfunn i hele innlandet.
Innlandet og spesielt Gjøvikregionen har store ressurser med flere sterke og
Framtidsrettede bedrifts- og kompetansemiljøer hvor potensialet for utvikling og vekst er store. Vi
støtter fylkesrådmannens ambisjoner om at den nye fylkeskommunen må mobilisere alle deler av det
nye fylket, hvor nye nettverk og nye samhandlingskonstellasjoner etableres. Visjonen må være å
styrke fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør i samhandling med kommunene og
lokalsamfunnene. Tross knapp tid mener vi prosessen er tjent med å vurdere og se muligheter i den
nye, framfor bare å ta utgangspunkt i etablerte strukturer og gamle kulturer.

I klar tekst betyr dette at Gjøvikregioen tilbyr seg å ta på seg en sentral vertskapsrolle mtp å
tenke nytt omkring å utvikle fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør – spesifikt
innen skjæringspunktet mellom kompetanseaktører og sentrale næringsaktører. Vi ønsker å
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komme i dialog med forhandlingsutvalget/politisk ledelse for å konkretisere hva vi mener må
til av grep for at den nye fylkeskommunen skal framstå som offensiv, nytenkende og
næringsvennlig.
Vi kan derigjennom medvirke til at den nye fylkeskommunen kan skape entusiasme og optimisme. Ny
teknologi, innovasjon og digitalisering i offentlig sektor må være viktige
elementer når den nye organisasjonen skal etableres.

Organiseringen av den nye administrasjonen må rigges slik at ny teknologi og digitale løsninger blir
tatt i bruk på en optimal måte. Oppmerksomheten må være på oppgaveløsningen slik at denne blir
best mulig. Videreføring av dagens kultur og struktur- basert på sterke sentraladministrasjonsmiljø
med lite kontakt med lokal- og bedriftsmiljø vil etter vår mening ikke være forenlig med formålet
med reformen; «medverke til å skapeformålstenlege einingar som kan gi innbyggjarane og
næringslivet tilfredsstillande tenester og forvaltning."
Det som så langt er kommet fram i sammenslåingsprosessen ikke synliggjort hvordan man kan
opprette en konstruktiv og målrettet dialog med kommunene, kompetanseinstitusjoner og
næringslivet.

Det er viktig at den nye fylkeskommunen kan skape entusiasme og optimisme. Ny teknologi,
innovasjon og digitalisering i offentlig sektor må være viktige elementer når den nye
organisasjonen skal etableres.

Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

17/43041
Tore Jan Killi
19.10.2017

Saksframlegg

Saksnr.
28/2017

Utvalg
Regionrådet

Møtedato
27.10.2017

Dialog om innhold og organisering av fylkesmannens møter med kommunene.
Regionsjefens forslag til vedtak:
Regionrådet ber om at regionrådsmedlemmenes forslag om innhold og organisering av det årlige
møtet mellom FM og kommunene i Gjøvikregionen sammenfattes og oversendes fylkesmannen

Fakta:
Fylkesmannens representant har tatt initiativ til å drøfte innhold og struktur på det årlige møtet
mellom kommunene og fylkesmannen.
Egenvurdering:
Det oppleves som positivt at fylkesmannens har tatt initiativ til dialog for å skape og utvikle en god
møteplass for fylkesmannens avdelinger og kommunene. Det blir derfor viktig at regionrådets
medlemmer drøfter dette på forhånd internt i sine respektive kommuner.
Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

17/43042
Tore Jan Killi
19.10.2017

Saksframlegg

Saksnr.
29/2017

Utvalg
Regionrådet

Møtedato
27.10.2017

Regionale planer for samferdsel,verdiskaping og kompetanse
Regionsjefens forslag til vedtak:
1. I lys av den pågående fylkessammenslåingen av fylkeskommunene ber regionrådet om at det
gjøres vurderinger ift hensikten med å bruke tid og ressurser på planarbeid som synes å bli lite
representative for en ny sammenslått fylkeskommune.

Fakta:
En viser til regionens og kommunenes høringsinnspill til planarbeidet. Fylkeskommunen vil nå
informere om hvordan høringsinnspillene bl a har påvirket innhold og struktur på planene.
Egenvurdering:
Med henvisning til erfaringer fra sammenslåing av trøndelagsfylkene vil vi stille spørsmål ved
hensikten i å videreføre arbeidet med 3 såpass sentrale planer for Opplandssamfunnet. Er dette riktig
ressursbruk? Bør en legge planarbeidet på vent og deretter starte på ny etter at fylkene er
sammenslått?
Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

17/43043
Tore Jan Killi
19.10.2017

Saksframlegg

Saksnr.
30/2017

Utvalg
Regionrådet

Møtedato
27.10.2017

Kvalitet og relevans - ressursbehov og ressurstilgang i dagens og morgendagens
videregående opplæring
Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Regionrådet tar informasjonen fra fylkesopplæringssjefen til orientering
2. Regionrådet ber om at synspunktene til regionrådets representanter sammenstilles og oversendes
Oppland fylkeskommune som innspill til strategi og prioriteringer for videregående opplæring i
Oppland.

Fakta:
Fylkestinget behandlet nylig strategi for videregående opplæring i Oppland. På Oppland
fylkeskommunes hjemmeside står følgende å lese:

Politikerne diskuterte oppbygging av strategien og om den er en strategi da ny strategi for
videregående opplæring ble behandlet. Fylkestinget vedtok onsdag 18. oktober strategi for
videregående opplæring. Strategi for videregående opplæring 2017-2020 er en rullering av
strategiplanen for 2013-2016.
Komité for opplæring og kultur startet arbeidet med rulleringen ved å gjennomgå og
evaluere de politiske satsingsområdene i strategiplanen for 2013- 2016.

Uenighet om strategien
På fylkestinget diskuterte politikerne hva en strategi er. Posisjonen og opposisjonen har
nemlig ikke vært enige om oppbygging og innhold i strategien. De har derfor jobbet med to
forskjellige forslag til strategi. Vegard Riseng (H) stilte spørsmål ved om planforslaget
egentlig er en strategi.
- «Denne strategien er skrevet for politisk ledelse og ikke for de som skal bruke den. For oss
var det naturlig at søylene fra de tidligere satsingsområdene ble videreført. Nå er prinsipper
beskrevet som må, det mener vi blir feil. Vi tror at flertallets forslag vil føre oss galt av sted»,
sa han.
Flertallet i komite for opplæring og kultur er ikke enig og vedtok å innstille til fylkestinget på
forslag til Strategi for videregående opplæring fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og
Kristelig Folkeparti.
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Egenvurdering:
Utfordringen til fylkesopplæringssjefen blir da å redegjøre for strategien og samtidig svare på
spørsmålet over: » er strategien skrevet for politisk ledelse og ikke for de som skal bruke den?
Videre har vi utfordret fylkesopplæringssjefen i til å redegjøre for hvilken grad opplæringstilbudet
samsvarer med /er tilpasset etterspørselen /markedet.
Videre ønskes Innspill til en drøfting omkring suksessfaktorer knyttet til kvalitet på læringsprosessen
framfor prestasjon i form av karakterer og antall som gjennomfører… Dette må også kunne sees i
sammenheng med hvordan vgs- tilbudet er organisert og driftet sett ift ressursbruk og framtidig
ressurstilgang.
Avslutningsvis har vi bedt om en orientering om status mht å oppfylle samfunnskontakten for flere
læreplasser samt en spesifikk vurdering av situasjonen i V-Oppland.

Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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