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Følgende medlemmer møter:
Solhaug, Even
Sveen, Torvild
Helgestad, Bror
Bråthen, Guri
Dokken, Ola Tore
Sunne Linn T
Olafsen, Stian
Ødegaard, Arild Nikolai
Hagenborg, Anne
Bjørnsveen, Erik
Kolbjørnshus, Anne Marte
Fra adm i IFK: Søberg, Hanne Varhaug
Fra kommunene: Mathisen, Magnus
Odd Arnvid
Bratlien, Tom
Stensrud, Ole Magnus
Bollingmo, Odd A
Fra Gjøvikregionen: Snekkestad, Jarle
Killi, Tore Jan
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Sakliste
Sak nr.
12/2020
13/2020
14/2020
15/2020
16/2020

Sakstittel
Orienteringssaker -åpen post
Horisont - orientering om forslag til ny
selskapsavtale og ny eierstrategi
Revisjon av strategisk plan for Gjøvikregionenplanstart og prosess
Endring av møtedato - rådsmøte 5.oktober og
vurderinger av møteform
Godkjenning av protokoll - Regionstyret
07.09.20

Arkivsaknr.
20/6091
20/5952
20/5942
20/5951
20/6094
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12/2020: Orienteringssaker -åpen post
Regionstyret 07.09.2020:
Behandling:
- Eierskapspolitikk v kommunedirektør v Odd Arnvid
- Etablering av Helseverksted v Tore J
- Tilbudsstruktur vgs – samhandling og oppfølging av sak 5/20 v Anne Hagenborg og Anne
Marte
- Møte med næringskomiteen i Innlandet fylkeskommune v Anne H
- Fylkesveger v AMK
- Innlandsstrategien v AMK
- Økonomiutfordring v AMK
- Riksveg 4 v Torvild
- Sykehus v Torvild

REGST- 12/2020 Vedtak:

Orienteringene tas til informasjon

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/2020: Horisont - orientering om forslag til ny selskapsavtale og ny eierstrategi
Regionstyret 07.09.2020:
Behandling:

REGST- 13/2020 Vedtak:

1.Orienteringen tas til etterretning og eventuelle synspunkter som framkommer på møtet
noteres og oversendes kommunene til videre behandling.
- Kritisk til at Horisont krever vegbredde på 3,5 m, de ansatte må sikres forsvarlig
arbeidsforhold
- Plikt til å samle inn avfall kan da ikke falle bort pga vegbredde, da må renovatør
kjøre med mindre biler
- Husholdninger og næring i balansen; bør kunne løses og opprettholde dagens
praksis
- Valgkomite må ha utg pkt i repskap? bør kunne videreføres og mulig å drøfte – bør
den utvides til 5 repr?
- Kritisk til at daglig leder skal ha prokura på vegne av selskapet
- Utfordre H til å komme med en liste med veger som er under 3,5 m
- Bør ta utgangspunkt i kommunestyrene – viktig tjeneste for innbyggerne – ny
organisering har ikke tatt vare på forankringen til k styret
- Kritisk til å fjerne selskapet fjernes mer og mer fra eierne – delegering av
myndighet er en utfordring
- Renovasjonsforskriften forsterker denne utviklingen – hva er målet m selskapet?
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-

-

Hovedutfordring m IKS er eierstyringen – etablere et sekretariat som sikrer bedre
dialog
Bedriften har fått et dårlig omdømme, selskapet setter for store krav til
innbyggerne bla ift framkomst – for mye bedriftsorientert for lite
innbyggerorientert
Må likevel kunne gi avkall på detaljer i eierstyringen – viktig å ha et felles eierskap i
regionen
Må ha en tydelig eierstrategi , med kompetente styrerepresentanter – krav
profesjonalitet kan gå ut over representasjon
Strategien bør ha mer konkrete måltall
Hva menes m renovasjonsteknisk plan?
Effektivitet – kvalitet og utvikling- selskapet bør ha en strategi for innbyggerdialog
Bør en ha en avfallsdel for husholdninger og en for næringsavfall – splitte
eierskapet i 2 ( få større eierinnflytelse)

-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/2020: Revisjon av strategisk for Gjøvikregionen-planstart og prosess
Regionstyret 07.09.2020:
Behandling:
Kommunestyrene bør involveres i prosessen, gjerne med enkeltvise orienteringer
Lenke til Telemarksforsknings analyse sendes ut
Enighet om å bruke litt lengre tid på prosessen enn foreslått
Viktig med god samling med fylkeskommunen

REGST- 14/2020 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/2020: Endring av møtedato - rådsmøte 5.oktober og vurderinger av møteform
Regionstyret 07.09.2020:
Behandling:
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REGST- 15/2020 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/2020: Godkjenning av protokoll - Regionstyret 07.09.20
Regionstyret 07.09.2020:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REGST- 16/2020 Vedtak:

Protokollen godkjennes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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