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Regionstyrets rolle og funksjon og planlegging av første møte i Gjøvikregionen
Interkommunale Politiske Råd
Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Regionstyret tar til etterretning den rolle, funksjon og møteform som Regionstyret bør ha med
følgende presiseringer framkommet på møtet
2.Regionstyret fastsetter slik dagsorden for det første møtet i Gjøvikregionen interkommunale
politiske råd:

Fakta:
Regionstyret innstiller som hovedregel til Interkommunalt politisk råd. Regionsjefen innstiller
til Interkommunalt politisk råd i saker som går direkte til Interkommunalt politisk råd, og ikke
behandles i Regionstyret. Representantskapet velger leder og nestleder for regionstyret og for
rådet.
Regionstyremøtet. I og med at det ikke er avholdt noe møte i representantskapet vil det første
styremøtet ha fokus på arbeidsform, oppgave og ansvarsfordeling, samt peke ut saker og
problemstillinger ønskes reist som saker i Representantskapet (Rådet) 20.11.19. Inntil Regionstyret
er konstituert av interkommunale Politisk Råd, foreslås det at Ola Tore Dokken leder det første
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styremøtet.
Kommunestyrene er «eierne» av det interkommunale politiske rådet
· Kommunestyret har valgt sine 4 representanter med vara til representantskapet og Innlandet
fylkeskommune er bedt om å oppnevne 1-2 representanter.
· Kommunestyret har valgt 2 representanter med vara til styret i det interkommunale politiske
rådet. Innlandet fylkeskommune er invitert til å oppnevne 1 representant til styret.
· Rådmannen innstiller til regionstyret/det interkommunale politiske rådet på sine
ansvarsområder (hvis f.eks. teamet er samarbeid om kommunale tjenester mm.).
· Regionsjefen innstiller til regionstyret/det interkommunale politiske rådet innenfor de
områder der kommunestyret har delegert fullmakter til det interkommunale politiske rådet
(disponering av budsjettmidler, partnerskapsmidler, prosjekter mm.)

Regionstyret skal som hovedregel innstille til Interkommunalt politisk råd.
Regionsjefen innstiller til Interkommunalt politisk råd i saker som går direkte til
Interkommunalt politisk råd, og ikke behandles i Regionstyret.
· Regionstyret gis myndighet til å fatte vedtak i hastesaker.
· Regionstyret gis myndighet til å fatte vedtak i de personalsaker der regionsjefen er
inhabil.
· Regionstyret fatter vedtak om enkelt-tildelinger av midler fra Regionale
partnerskapsmidler
og regionens egne utviklingsmidler, innenfor de overordna rammer som er fastsatt av
Interkommunalt politisk råd.
Egenvurdering:
Det første møtet i Styret i Interkommunalt Politisk Råd vil være av orienterende art og ha fokus på
arbeidsform, saksområder, utøvelse av politisk ledelse, forventninger, engasjement,
møtedeltakelse og forslag til møtedatoer og møtearenaer. Møtet vil foregå i Bright House, Mustad
Næringspark.

Vi foreslår følgende rekkefølge på saksrekkefølge som skal belyses og
drøftes knyttet til denne saken:
1. Interkommunalt Politisk Råd og Regionstyret.
a. Lovhjemmel
b. Møteform, møtetid og -sted, saksfokus og innhold.
2. Forslag til valg av politisk ledelse, nestledelse.
3. Forslag til representasjon i Osloregionens råd og utvalg ( se brev til kommunene fra
Osloregionen)
4. Orientering og drøfting om aktuelle saker til Interkommunalt Politisk Råd 20.11
c. Innhold og prosess i det første Interkommunale Politiske Råd (GRIP)
d. SI sitt forslag til fødetilbud sommeren 2020. Regional reaksjon?
e. Statlige arbeidsplasser, status organisering av påvirkning og finansieringforankring i styret
f. Regionalt bedriftsrettet næringsutviklingsprogram, erfaringer og evt
fortsettelse - kommunevise behahandlinger, adm ressursbruk
g. Regionalt Fotballanlegg på Raufoss, regional samarbeidsavtale mulggjør flere
tippemidler- ref Karidalen (+ 3 mill til RFF )
h. Innlandsstrategi (planstrategi) og ny partnerskapsavtale med IFK
5. Infrastruktur veg og bane, Stor-Oslo Nord- status for organisering av påvirkning,
tidslinjer og framdrift mot ny NTP – forankring i styret
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Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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Møteplan for vårhalvåret 2020
Regionsjefens forslag til vedtak:
Regionstyret anbefaler følgende møteplan for vårhalvåret 2020:
1.Regionstyret møtes 20.januar, 23.mars, 11.mai og 15.juni
2.Rådet møtes 17.februar og 20.april

Fakta:
Jfr drøfting i styret.
Egenvurdering:
Datoene som er foreslått tar utgangspunkt i årsplanlegging og varslede datoer for viktige høringer
bl a innspill til NTP.
Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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