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12/2019: Godkjenning av protokoll fra Regionrådet 05.04.19
Regionrådet 21.06.2019:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REG- 12/2019 Vedtak:

Protokollen godkjennes.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/2019: Orienteringssak REG 21.06.19
Regionrådet 21.06.2019:
Behandling: Regionsjefen orienterte om oppnådde resultat i inneværende kommunestyreperiode.
Jarle Snekkestad orienterte om det pågående arbeidet med å vurdere behov for etablering av
massivtrefabrikk.

REG- 13/2019 Vedtak:

Tas til orientering.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/2019: Oppsummering av kommunevise behandlinger av forslag til ny organisering av
Gjøvikregionen
Regionrådet 21.06.2019:
Behandling:

REG- 14/2019 Vedtak:

Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Regionrådet tar orienteringene fra de kommunevise politiske behandlingene til
orientering
2.Regionrådet ber om at regionadministrasjonen sammenstiller og følger opp de
kommunevise politiske vedtak og involverer den nye fylkeskommunen politisk og
administrativt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/2019: Forslag til møtedatoer høsten 2019
Regionrådet 21.06.2019:
Behandling: Dato i november ble endret fra 10. til 14.november
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REG- 15/2019 Vedtak:

Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Det foreslås følgende møtedatoer for regionrådet/interkommunalt politisk råd for
høsten 2019
·

10.oktober i Nordre Land og evt 20.november i Søndre Land (avhengig av saker og evt ny
organisering)

2.Det foreslås følgende møtedatoer for ordfører-rådmannsutvalg/ styret i Gjøvikregionen
interkommunale politiske råd høsten 2019
- 27.august, 15.oktober, 14.november og 3.desember

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/2019: Resultater og evaluering av regionalt bedriftsrettet næringsprogram- forslag til endringer
ved evt videreføring
Regionrådet 21.06.2019:
Behandling:

REG- 16/2019 Vedtak:

Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Regionrådet tar orienteringen og rapporten fra Oxford Research til orientering
2. Regionrådet ber om at alle kommunene i Gjøvikregionen og den nye fylkeskommunen
bidrar til at næringsprogrammet videreføres og at dette tas opp i kommende års
budsjettsarbeid.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/2019: Forslag til fordeling av rammer til prosjektmidler - fra Partnerskapsmidler 2019
Regionrådet 21.06.2019:
Behandling:

REG- 17/2019 Vedtak:

Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Regionrådet slutter seg til det framlagte forslaget til fordeling av rammer til prosjekter
forankret i strategisk plan – fra Partnerskapsmidler 2019 (totalt kr 3,5 mill).
2. Regionsjefen gis i mandat å forvalte og rapportere bruken av midler ift vedatt ramme og
kan foreta justeringer i bruk av midler mellom tiltakene dersom prosjekter ikke blir
igangsatt/ endrede ressurskrav eller ved at prosjekter får tilgang på utvidet, ekstern
finansiering.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18/2019: Musikk i Innlandet
Regionrådet 21.06.2019:
Behandling:

REG- 18/2019 Vedtak:

Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Regionrådet i Gjøvikregionen anser Musikk i Innlandet som svært viktig for utviklingen av
musikklivet i Innlandet. Gjøvik kommune og øvrige kommuner i Gjøvikregionen har over år
hatt et stort engasjement for å få realisert en slik musikksatsing i Innlandet.
2.Regionrådet viser til sine tidligere uttalelser i desember 2018 og uttalelser fra alle
kultursjefene i regionen som støtter og stiller seg bak satsingen i Gjøvik. Kommunene vil
bygge videre på samarbeidet og strukturer som er utviklet gjennom Musikom og
Musikkregionen Gjøvik
3.Regionrådet mener at hele regionen vil ha stor nytte av et kulturhus i Gjøvik og at dette
vil komme musikk- og kulturtilbudet i hele regionen til gode og at det vil styrke Gjøvik som
regionsenter.
4.Regionrådet stiller seg bak Gjøvik kommune som ønsker å være vertskommune for
Musikk i Innlandet, og regionrådet er fornøyd med at det synes som det er fylkespolitisk
enighet om å etablere Musikksenter Innlandet i Gjøvik.
5. Regionrådet forventer at fylkeskommunen følger opp forslagene til struktur,
organisering og finansiering.

Fakta:
En viser til Telemarksforsknings rapport samt vedlegg med tidligere uttalelser og politisk
behandling Gjøvik kommune og i Oppland fylkeskommune.
Egenvurdering:
Kultursjefene i kommunene i regionen har hatt møter og dialog med Fylkeskultursjefen i
Oppland og representanter fra fylkeskulturetaten i Hedmark. En er orientert om at det vil
være konkurranse mellom flere steder både i Oppland og Hedmark om å bli vertssenter
for Musikksenter Innlandet. Det er til nå ikke lagt fram noe skriftlig på hvor store
økonomiske forpliktelser som vil bli lagt på vertsskapskommunen/kommunene i regionen,
men brev av november 2018 fra ordfører i Gjøvik og politiske vedtak i Gjøvik i juni viser at
Gjøvik utviser en meget offensiv holdning til å imøtekomme infrastrukturelle og
økonomiske krav. Imidlertid er det viktig å understreke at vertskommuneforpliktelsene ift
å huse kulturelle institusjoner videreføres.
Konsekvens for folkehelse:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sak 19/19 (ekstra sak
19/2019: Resultater og evaluering av regionalt bedriftsrettet næringsprogram- forslag til endringer
ved evt videreføring
Regionrådet 21.06.2019:
Behandling: Vedlagte forslag til uttale ble vedtatt

REG- 19/2019 Vedtak:

Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Regionrådet ber styret i Helse Sør-Øst garantere at fødeavdelingen på Gjøvik sykehus skal
bestå slik den er i dag fram til et nytt hovedsykehus tas i bruk.
2. Regionrådet i Gjøvikregionen er bekymret for at en større del av behandlingen som

før ble utført på sykehusene av spesialhelsetjenesten, nå blir overlatt til kommunene.
Det fordrer spesialkompetanse som kommunene i liten grad innehar. Vi mener at
ressursmangel i Sykehus Innlandet fort kan sette pasienters liv og helse i fare.
Vi ber styret i Helse Sør-Øst om å gjøre en ny vurdering av bemannings- og
kapasitetssituasjonen ved sykehuset
Uttale fra Regionrådet:
Regionrådet i Gjøvikregionen ser med bekymring på bemannings- og kapasitetssituasjonen for
Sykehus Innlandet generelt og Gjøvik sykehus spesielt.
Vi har over tid sett at en større del av behandlingen som før ble utført på sykehusene av
spesialhelsetjenesten, nå blir overlatt til kommunene. Det fordrer spesialkompetanse som
kommunene i liten grad innehar.
Bemanningssituasjonen forverres i ferieavviklingen. Regionrådet har forståelse for at det er
krevende å gjennomføre ferieavvikling ved de ulike avdelingene. Samtidig er vi opptatt av at våre
innbyggere skal føle trygghet i forhold til liv og helse. Overlege Øystein Hovde uttalte i Oppland
Arbeiderblad 18. juni at konsekvensen av bemanningsmangelen ved Gjøvik sykehus kan bety at
kommunene må ta mot pasienter med spesielt tunge omsorgsbehov. Utfordringer med å skaffe
ferievikarer er ikke spesielt for sykehuset, det gjelder også kommunene. Vi mener det er en
uforsvarlig løsning å skyve oppgaver med pasienter som ikke er ferdigbehandlet over på
kommunene som et resultat av bemanningsmangel.
Det har vært et spesielt fokus på fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus både i forhold til
sommerstengning og nedleggelse. Lenger reisevei betyr større usikkerhet for den fødende. Dette
slår særlig ut ved plassmangel og akuttilfeller. Vi mener sommerstengning på fødeavdelingen ved
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Gjøvik sykehus er uheldig, men har forståelse for utfordringen med ferieavvikling. Men det er stor
bekymring blant regionens innbyggere for at dette er første trinn i en nedleggelse av
fødeavdelingen ved sykehuset. Regionrådet ønsker en tydelig avklaring om situasjonen til
fødeavdelingen ved Gjøvik sykehus.
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