Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Interkommunalt politisk råd
via Teams
12.10.2020
Kl. 08:30

Tilstede:
Torvild Sveen, Kristin Stensrud, Anne Bjertnæs, Even Solhaug, Bror Helgestad, Birgit Finstad,
Tove B Skjoldal Karlsen
Kjetil Bakke, Anne Hegenborg, Mona Tholin, Erik Bjørnsveen, Rune Selj, Stian Olafsen, Tone J
Bergum, Elin Solberg,
Arild N Øegaard, Ola T Dokken, Anna Ekrem, Gjermund Lyshaug, Tore Stensrud, Anne M
Kolbjørnshus.

Adm: Hanne V Søberg, Bjørn Fauchald, Magnus Mathisen, Ole M Stensrud, Tom Bratlien,
Bjørn Evensen, Jarle Snekkestad,
Mari Knudsen, Brooke Schjellerud, Tore j Killi

Sakliste
Sak nr.
13/2020
14/2020
15/2020
16/2020
17/2020
18/2020
19/2020

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.20
Dagsturhytte i kommunene
Anleggsutvikling, fysisk aktivitet og friluftsliv
regionalt
Selskapsavtale Horisont
Ny Forskrift om renovasjon av
husholdningsavfall
Innspill til høring av forslag til tilbudsstruktur for
videregående opplæring i Innlandet 21/22
Framtidig sykehusstruktur-analyser og
prosesser med betydning for SI Gjøvik

Arkivsaknr.
20/7019
20/6994
20/6997
20/7009
20/7011
20/7001

ettersendt

Informasjon/orienteringer: Visit Innlandet: Avtalen for kommunene i Gjøvikregionen gikk ut 1.1.20.
Kommunene i Gjøvikregionen bør ha samme avtaler
og møtes/behandles kollektivt . Ikke hatt møter i år. Viktig å følge med ift hva som skjer med
avtalene til Hadeland og Ringerike.
Revisjon av strategisk plan: Kunnskapsgrunnlag sendes ut om 2 uker, revisjon sluttføres i mars 2021.
Her link til IFKs koronarapport:
https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/statistikk-og-analyse/statistikkknyttet-til-korona/
Info fra IFK og Anne Marte – pp sendes i egen sending.
13/2020: Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.20

Interkommunalt politisk råd 12.10.2020:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REG- 13/2020 Vedtak:

Protokollen godkjennes.
Ønske fra Anne Marte: På grunn av møtekollisjon ønsker hun at sakene med relevans for
IFK avholdes så tidlig som mulig
- Derfor blir sakene om renovasjonsforskrift og selskapsavtale for Horisont tas til
slutt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/2020: Dagsturhytte i kommunene
Interkommunalt politisk råd 12.10.2020:
Behandling:

REG- 14/2020 Vedtak:

Informasjonen om - og invitasjonen til etablering av dagsturhytter i kommunene tas til
orientering og følges opp av den enkelte kommune

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/2020: Anleggsutvikling, fysisk aktivitet og friluftsliv regionalt
Interkommunalt politisk råd 12.10.2020:
Behandling: Se utsendt pp. I tillegg jobbes det med sak om e-sport og plan for turpadling rundt
Mjøsa
Viktig med gode planer , særlig v bygging av svømmehaller og store kostnadskrevende anlegg
Drift er en utfordring ift til å holde liv i gamle anlegg

REG- 15/2020 Vedtak:
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Saken tas til orientering
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/2020: Selskapsavtale Horisont
Interkommunalt politisk råd 12.10.2020:
Behandling: Even Solhaug ønsker først en evaluering av hvordan rep.skapet har fungert. Videre
mener han at
kommunene må få saken til gjennomgang i kommunene før en uttaler seg i rådet. Torvild Sveen og
Tove Beate Karlsen viser til at kommunene nå må få saken opp i kommunestyrene før en videre
behandling seg i et kommende regionstyre.
Anne Bjertnæs mener at en ideelt sett først bør ha utarbeidet en helhetlig eierskaps politikk/styring.
Dette synes iflg rådmenn å ligge
noe fram i tid.
Enighet om at framlegget gjennomgås uten at man gjør noe politisk vedtak.

REG- 16/2020 Vedtak:
1. Saksframlegget tas til orientering og tas med som utgangspunkt for kommunevise
behandlinger.
2. Etter kommunevise behandlinger tas saken opp i regionstyret 16.november.
3. Rådmenn/kommunedirektører oppfordres til snarlig utarbeidelse av en helhetlig
eierskapspolitikk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/2020: Ny Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall
Interkommunalt politisk råd 12.10.2020:
Behandling:
Henting av avfall bør kunne gjennomføres uavhengig av vær- og føreforhold
Horisont har nå gått til anskaffelse av mindre biler for å øke brukerbehovet.
Uheldig om det er transportør som skal avgjøre om berettigelse for å avhenting av avfall.
Det foreslås at også denne saken viderebehandles i kommunene og deretter tas opp i regionstyret
16.11

REG- 17/2020 Vedtak:
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1. Saksframlegget tas til orientering og tas med som utgangspunkt for kommunevise
behandlinger.
2. Etter kommunevise behandlinger tas saken opp i regionstyret 16.november.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/2020: Innspill til høring av forslag til tilbudsstruktur for videregående opplæring i Innlandet
21/22
Interkommunalt politisk råd 12.10.2020:

Behandling:

Dokkas fortinn som vertskap for vg2 betongfag vektlegges mer. Skoleeier bes gjøre kjent
mulighetene knyttet til dagens ikt utdanning. Det påpekes at Lena Valle og Dokka vgs har
bare ett løp Innen studiespes og at dette gjør skolen sårbar. Viktig å opprettholde kombinerte skoler
Regionsjefen innarbeider innspillene og oversender dette som regionens høringssvar etter
å ha innhentet innspill fra rådsmedlemmene frist for tilbakemelding il denne uka.

REG- 18/2020 Vedtak:

1.Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd slutter seg til framlagte forslag til
tilbudsstruktur for skoleåret 21-22 samtidig som en peker på vurderingene i vedlagte
notat og innspill som framkommer på møtet.
2.Innspill som får tilslutning i Rådsmøtet innarbeides i notatet – utkastet til høringssvar
sendes rådsmedlemmene til uttale med svarfrist denne uka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REG-19/2020 : Framtidig sykehusstruktur-analyser og prosesser med betydning for SI Gjøvik

Behandling: Torvild Sveen orienterte og viste til at kommunene i andre regioner støtter opp om sine
respektive sykehus som akuttsykehus. Han la vekt
på at økonomien er fordelaktig ved å etablere akuttsykehus i Gjøvik
Han oppfordret kommunene som sogner til SI Gjøvik til å gi sin støtte til akuttsykehus på Gjøvik
Bør vektlegges AMK sentral og HDO som ligger på Gjøvik

REG- 19/2020 Vedtak :
1.Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd slutter seg til saksframstillingens argumentasjon for
å etablere akuttsykehus ved SI Gjøvik
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2.Gjøvikregionen interkommunale politiske råd oppfordrer kommunene som sogner til SI Gjøvik til å
tilkjennegi sin støtte til etablering av akuttsykehus ved SI Gjøvik.
3. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tilkjennegir sin støtte til etablering av akuttsykehus
ved SI Gjøvik
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