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Saksnr.
12/2020

Utvalg
Regionstyret

Møtedato
07.09.2020

Orienteringssaker -åpen post
Regionsjefens forslag til vedtak:
Orienteringene tas til informasjon

Fakta: Under denne programposten åpnes det for relevan, aktuell t informasjon fra
fylkeskommunens og kommunenes representanter
Bakgrunn

Økonomiske og administrative konsekvenser

Miljømessige konsekvenser

Konsekvenser for folkehelsen

Egenvurdering:
Drøfting

Alternative løsninger

Konklusjon:
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

20/56049
Tore Jan Killi
27.08.2020

Saksframlegg

Saksnr.
13/2020

Utvalg
Regionstyret

Møtedato
07.09.2020

Horisont - orientering om forslag til ny selskapsavtale og ny eierstrategi
Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Orienteringen tas til etterretning og eventuelle synspunkter som framkommer på møtet noteres og
oversendes kommunene til videre behandling.

Vedlegg i saken:
27.08.2020
Revidert eierstrategi for Horisont IKS 12 08 2020
27.08.2020
Revidert selskapsavtale 12 08 2020
Fakta:
Bakgrunn
Kommunene har i lengre tid jobbet med eierstrategi og det foreligger nå et utkast til eierstrategi og
ny selskapsavtale for Horisont. Vi vil benytte anledning til å redegjøre om utkast til ny avtale, og
peke på endringer og prosess. Det vil også bli informert om synspunkter som kom fram på
rådmennenes behandling av saken 4.9.
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

20/55814
Tore Jan Killi
27.08.2020

Saksframlegg

Saksnr.
14/2020

Utvalg
Regionstyret

Møtedato
07.09.2020

Revisjon av strategisk plan for Gjøvikregionen-planstart og prosess
Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Revisjon av strategisk plan for Gjøvikregionen iverksettes, og gjennomføres i tråd med skissert
prosessplan i saksframstillingen
2.Forslag til ny strategisk plan for Gjøvikregionen legges fram til endelig behandling i
interkommunalt politisk råd 14.desmber 2020
3.Planrevisjonen finansieres innenfor rammen til Gjøvikregionen Utvikling for 2020

Fakta: Se strategisk plan for Gjøvikregionen: https://www.gjovikregionen.no/wpcontent/uploads/2018/09/Strategisk-plan2018-2020-.pdf
Bakgrunn
Gjeldende Strategisk plan utløper i 2020. Interkommunalt politisk råd i Gjøvikregionen må innen
årsskiftet vedta et revidert styringsdokument for det det regionale utviklingsarbeidet. Den nye
strategisk planen skal gjelde et år ut over inneværende kommunestyreperiode, dvs. fra 2021-2026.
Innlandsstrategien.
Innlandet fylkeskommune er i sluttbehandlingen av den nye Innlandsstrategien, som formelt skal
legges til grunn for regionens planlegging. Innlandsstrategien løfter frem temaene innovasjon,
inkludering og infrastruktur.Fylkeskommunen foreslo i utgangspunktet å utarbeide fire nye regionale
planer, for hhv. A) Samfunnssikkerhet, klima og infrastruktur, B) Det inkluderende Innlandet, C)
Klima, miljø og arealbruk og D) Innovasjon, verdiskaping og kompetanse. Dette er nå under
revurdering og det ventes en avklaring i ekstraordinært møte i fylkestinget 23.september.
Interkommunalt politisk råd i Gjøvikregionen (GIPR) uttalte seg til Innlandsstrategien i juni i år. GIPR
viste til kommunenes uttalelser, og vektla at de ulike delregionenes utfordringer og muligheter må
vies større plass i de fylkeskommunale planene fremover, og planene må sikres en tett kobling til
virkemidler for oppfølging. Kort fortalt pekte GIPR på at regionen er folkerik, med et dynamisk
nærings- og kompetansemiljø, og med et inkluderende variert arbeidsliv og et behov for betydelig
bedre infrastruktur. For detaljer se sak 10/2020.
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Gjeldende Strategisk plan:
Gjeldende Strategisk Plan 2018-2020 angir Gjøvikregionens visjon, mål og satsingsområder.
Dagens visjon er «Levende, omstillingsdyktig og skapende», og overordna mål er «Økt verdiskapning,
flere arbeidsplasser og økt innbyggertall».
Satsningsområdene er;
· Infrastruktur og virkemidler: Bedre veg og bane, styrket kollektivtilbud og nærhet til
virkemiddelapparat.
· Verdiskapning og kompetanse: Industri, IKT og Bionæringer.
· Attraktivitet og omdømme: Profilering og markedsføring, internasjonalisering,
kompetanse/utdanning og entreprenørskap.
Resultatmålene er:
· Kortere reisetid til/fra regionen.
· Offentlige virkemiddelorgan lokalisert til regionen og tilpasset næringslivets behov
·
·
·
·
·
·

Vekst i verdiskapning og antall arbeidsplasser (+0,3 % årlig) innen prioriterte næringer
Økte markedsandeler, økt omsetning og økt lønnsomhet.
Økt FoU-innsats
Økt grad av kommersialisering av forskning
Økt innbyggertall (+1% årlig)
Økt antall besøkende

Også andre sentrale samarbeidspartnere har revidert sine strategiske planer den siste tiden. NTNU
og NCE Manufacturing er eksempler på dette. De inneholder mange av de samme
satsningsområdene som Gjøvikregionens plan.
Plantype
Strategisk plan for Gjøvikregionen er en plan med mål om både næringsutvikling,
infrastrukturutvikling og politikkutvikling på flere områder. Fokus på regionale næringsprosjekter,
innovasjonstiltak (innovasjonshus), samskaping med ulike kompetansemiljøer (NTNU, Fagskolen,
Sintef mfl.), lobbying/påvirkningsarbeid (veg, jernbane, sykehus mm.) og felles interessepolitikk
kommunen imellom på flere saker/områder, gjør Strategisk plan til en bredt anlagt plan.
I forberedelsene til revisjonen av Strategisk plan, kom det opp en ide om å kalle den «Strategisk
næringsplan for Gjøvikregionen». Dette blant annet på bakgrunn av at initiativ fra Næringslaget
Invekst på Gjøvik (og dels Vestre Toten). Dette er drøftet i Næringsforum, og regionsjefen har
konkludert med at Strategisk plan ikke bør innta en funksjon som strategisk næringsplan for hele
regionen. Det vises til vurderingen under.
Det er laget en grovskisse (prinsippskisse) for revisjonsprosessen, som kan legges til grunn. Se
vurderingen.

Vurdering.
Plantype.
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Regional Strategisk Næringsplan, eller Strategisk plan?
Strategisk plan har til nå fylt en funksjon som en regional overordnet plan. Det vil si at den holder
fokus på felles regionale mål, satsninger og prosjekt, og har ikke verken i prosess eller innhold, søkt å
omfatte kommunale prosesser og tiltak, slik som kommunenes egne strategiske næringsplaner.
Strategisk plan har en noe annen funksjon enn en strategisk næringsplan, da den inneholder en
regional politikkutforming og ambisjoner om påvirkning av nasjonal politikk på felt som ligger
innenfor helse, samfunnssikkerhet, infrastruktur og skole, og ikke bare næringsrelaterte tema. Dette
kan kalles «felles interessepolitikk» innenfor et bredt felt.
Ideen om en Strategisk næringsplan for Gjøvikregionen ble drøftet i Næringsforum 16.8, forumet var
delt i sin oppfatning om forslaget.I utgangspunktet ville en strategisk næringsplan forutsette en langt
større medvirkning fra næringslivet lokalt, enn det en Strategisk plan for Gjøvikregionen tidligere har
lagt opp til. Videre ville en slik tilnærming kreve en langt tettere involvering av kommunepolitikerne.
Regionsjefen mener at Strategisk plan for Gjøvikregionen ikke bør ha en ambisjon om å fylle en slik
funksjon. Kommunene ønsker i en eller annen grad å jobbe med sine egne kommunale
næringsplaner, og gjennom dem ivareta de lokale behovene. Kommunene ønsker å være førstelinjen
mot bedriftene.
Regionsjefen ser likevel at regionen og kommunene (og samarbeidspartnerne) vil ha en fordel av å
samarbeide om analysen (nåsituasjonen, utfordringene, mulighetene), og aller helst være enige om
mål og viktige felles tiltak.
Kommunene kan, ut fra denne vinklingen, jobbe med sin egen strategiske næringsplan, eller en form
for handlingsprogram som en oppfølging og konkretisering.
Regionsjefen vil derfor anbefale at funksjonen som Strategisk plan har i dag, videreføres.
Måldiskusjon.
Regionsjefen ser ikke nødvendigvis behov for en vesentlig endring i verken satsingsområder, eller
hovedprosjekter (selv om noen avsluttes og andre startes), men det er behov for å revidere
målsettingene. Basis for denne diskusjonen bør være en oppdatert analyse av nåsituasjonen. Videre
mener regionsjefen at målene bør være knyttet til forhold som regionen selv kan påvirke, og rent
konkret bør mål innenfor satsingsområdene være målbare.
Et eksempel på en måldiskusjon er målet om 1 % årlig befolkningsvekst. Dette bør problematiseres ut
fra realiteter og prognoser, og i det minste differensieres og deles opp, slik at ikke suksess skal måles
i befolkningsvekst alene. De siste årene har regionen mistet over 300 innbyggere, og SSBs prognoser
gir et bilde av en fortsatt svak nedgang for regionen.
Likedan innenfor verdiskaping og sysselsetting. I dag er målet en årlig vekst på 0,3 % i sysselsettingen,
samt at regionen skal være best av alle sammenligningsregioner. Gjøvikregionen har de siste ti årene
hatt en lavere arbeidsplassvekst enn landet, og sammenlignbare regioner. Bransjestrukturen er noe
av forklaringen. Telemarksforsknings prognose spår at landbruk og industri vil fortsette å ha nedgang
i antall arbeidsplasser, mens bransjer som for eksempel servering og Tele og IKT og private
helsetjenester vil ha sterk vekst. Målsettingene innenfor sysselsetting må derfor under lupen.
Verdiskaping og sysselsetting er to målområder, som selvsagt har sammenheng med hverandre, men
som også kan stå i motstrid med hverandre. I næringslivet tolkes gjerne verdiskaping som et
synonym for det som skaper lønnsomhet i en virksomhet. I sin mest konkrete form tolkes positiv
verdiskaping som kapitalvekst, det vil si som en økning i virksomhetens markedsverdi. Visse bransjer
øker sin verdiskaping (lønnsomhet) ved automatisering og digitalisering, og kan dermed fjerne
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stillinger. Andre bransjer er mer arbeidsintensive, og flere etterspør høy kompetanse. Målet om
verdiskaping bør derfor drøftes, og nyanseres.
En felles gjennomgang av analysen vil gi næring til en slik diskusjon, og bør medføre at det velges mål
(og indikatorer) som er realistiske, men likevel noe kommunene enkeltvis og sammen kan påvirke, og
kan oppnå.
Planprosessen.
Regionsjefen ønsker en kort og enkel planprosess. Regionsjefen er likevel av den oppfatning at
kommunene, kompetansemiljø, næringsliv og region må samarbeide om analysen og enes om felles
utfordringer, samt at hovedmålene må harmonere. Det blir viktig å sikre dette.
Regionsjefen har derfor lagt opp til en prosess, der viktige samarbeidspartnere i næringsliv og
kompetanseorganisasjoner inviteres til en effektiv workshop sammen med regionens folkevalgte.

Etter en workshop i oktober (med mange samarbeidspartnere), vil Næringsforum utarbeide de
konkrete strategier, resultatmål og tiltak, konsultere Rådmannsutvalget, og legge frem dette til
drøfting i enten Rådsstyret eller i GIPR. Dette kan resultere i en ny workshop i GIPR, kanskje sammen
med næringslivsrepresentanter. Det blir utarbeidet en detaljert fremdriftsplan.
Et ferdig høringsutkast foreligger i slutten av november, og kan sendes på tre ukers høring, før vedtak
i siste GIPR den 14. desember.
Selve plandokumentet må være mål- og handlingsorientert, og kortfattet.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Miljømessige konsekvenser
Konsekvenser for folkehelsen

Egenvurdering:
Drøfting
Alternative løsninger
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

20/55840
Tore Jan Killi
27.08.2020

Saksframlegg

Saksnr.
15/2020

Utvalg
Regionstyret

Møtedato
07.09.2020

Endring av møtedato - rådsmøte 5.oktober og vurderinger av møteform
Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Rådsmøtet i Gjøvikregionen som var fastsatt til 5.oktober foreslås flyttes til 12.oktober
2.Rådsmøtene foreslås tilrettelagt som teamsmøter for å minimere risiko for smittespredning

Fakta:
Bakgrunn
I forbindelse med at høstferieuken er flyttet til uke 41 ( endring for kommunene i Oppland) så har
mange meldt forfall til møtet. Møtet foreslås derfor utsatt en uke til 12.oktober.

Egenvurdering:
Regionrådsleder har bedt om at planlagt møte i rådet 5.oktober flyttes slik at dette ikke kolliderer
med høstefrieuka. Videre har regionådsleder og andre sentrale politikere bedt om at det legges til
rette for temasmøter på rådsmøtene i høsthalvåret. Rådsmøtene er foreslått lagt til møtelokaler i
kommunene og samler ca 40 personer som i tillegg må reise til og fra møtene. Fra arrangørhold har
en mottatt meldingr om at trygge lokaler nok kan ordnes, men at dette vil kreve mye arbeid med
tilrettelegging. Møteformen kan utgjøre en smitterisiko som i verste fall vil kunne føre til
sykdomsspredning og karantene for alle regionens alle ordførere, ledende politikere og rådmenn,
samt utenforstående aktører som skal holde innledninger. I en ellers utfordrende budsjettprosess vil
dette kunne bli en krevende situasjon og rådsmøtene foreslås derfor i høst tilrettelagt som
teamsmøter.
Styremøtene foreslås fortsatt avholdt som fysiske møter.
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Arkiv:

FE-033

JournalpostID:

20/56495
Anne Kristin
Vestrum
31.08.2020

Saksbehandlar:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
16/2020

Utvalg
Regionstyret

Møtedato
07.09.2020

Godkjenning av protokoll - Regionstyret 07.09.20
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.
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