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Nytt fra Innlandet fylkeskommune
Regionsjefens forslag til vedtak:
Informasjonen fra Innlandet fylkeskommune tas til orientering
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Nytt fra kommunene - Interkommunalt politisk råd 07.06.21
Regionsjefens forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering
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JournalpostID:
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Dato:
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Tore Jan Killi
31.05.2021

Saksframlegg

Saksnr.
17/2021

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
07.06.2021

Best på aktivitetsplikt
Regionsjefens forslag til vedtak:
Informasjonen fra NAV tas til orientering

Fakta:
Hele regionen sees under ett når det gjelder aktivitetsplikt for sosialhjelpsmoyttakere under 30 år.
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Tore Jan Killi
01.06.2021

Saksframlegg

Saksnr.
18/2021

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
07.06.2021

Fra høyskole til universitet - et blikk bakover og et glimt inn i glasskula
Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Informasjonen tas til orientering
2. Gjøvikregionen interkommunale politske råd vil takke viserektor Jørn Wroldsen for sin store
innsats som rektor ved HiG og som motor i oppbyggingen av NTNU i Gjøvik og derigjennom bidratt
med utvikling av hele Gjøvikregionen

Fakta:
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Saksbehandlar:
Dato:

21/34794
Tore Jan Killi
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Saksnr.
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Utvalg
Interkommunalt politisk råd
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Regnskap 2020 Gjøvikregionen
Regionsjefens forslag til vedtak:
Regnskapet for Gjøvikregionen 2020 godkjennes

Vedlegg i saken:
28.05.2021
28.05.2021
28.05.2021
28.05.2021
28.05.2021
28.05.2021
28.05.2021

Vdl 1Regnskap 2020 - Totaloversikt detaljert
Vedl 2 Driftsregnskap 72000
Vdl 3 Prosjektregnskap 72030
vdl 4 belastet partnerskap 2020
Vdl 5 Regnskap bedr n program 72050
Vdl 6 Regnskap 2020 - Totaloversikt -tabell
vdl 7 partnerskapsmidler uten objekt kode 72010

Fakta:
Bakgrunn
Regnskapet for 2020 ble lagt fram sammen med årsmeldingen i møte i interkommunalt politisk råd
11.mai 2020. Regnskapet manglet god nok dokumentasjon og ble sendt tilbake med ønske om mer
detaljert dokumentasjon inkludert noter til større posteringer.
Regnskapet som nå legges fram har 7 vedlegg (i prioritert nummerert rekkefølge) som dokumenterer
posteringer i detalj og som viser til posteringsgrunnlaget. Videre er regnskapet for 2020
sammenlignet med budsjett 2020 og regnskap for 2019.
Hovedregnskapsoppstillingen er vedlagt som vdl 1. Denne viser de samme talloppstillingene som var
vedlagt i saken på møtet 11.mai. I de videre vedleggene vil en skille mellom driftsregnskap og
prosjekt- og partnerskapsregnskap.
I vdl 2 vises driftsregnskapet for 2020 og 2019, samt budsjett for 2020. Oppstillingen viser en
detaljert oversikt som dokumenterer grunnlaget for at det avsettes kr 1.299.633,912 til bundne
drifsfond ( markert med gult). Dette beløpet kommer også fram i linje 2 resultat/avsetning i
driftsfond i hovedregnskapsoppstillingen i vdl 1.
Vdl 2 omhandler driftsresultatet (72000) for 2020 og der vises det til et underforbruk av lønns- og
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sosiale utgifter. Dette skyldes vakanse i stilling og redusert aktivitet pga Covid. Det var budsjettert
med større aktivitet og prosjektengasjement med tilhørende prosjektinntekter. 1) Videre var det lagt
inn et større beløp til husleie/strøm/felleskostnader til Helseverkstedet. NTNU tok alle disse
kostnadene allerede fra oppstart av verkstedet 2). Refusjon av budsjetterte kr 450’ i driftsmidler fra
fylkeskommunen ligger i samlet overføring av partnerskapsmidler - postert på ansvarsområde 72010.
7).
Når det gjelder gavemidler refusjoner fra kommunene er dette i overenstemmelse med budsjett som
kommunene fikk utsendt som grunnlag for egne budsjetteringer der grunnlaget for kommunevise
bidrag er beregnet ut fra 50% lik del og resten etter folketall 8).
Refusjon fra private er driftstilskudd fra Mustad (adm av Bright House), samt et bidrag på kr 500’ fra
Sparebankstiftelsen til etablering av Designsverksted i NTNUs nye lokaler med inngang i Bright
House. «Designverstedet» ble etablert i et samarbeid mellom NTNU, Vitensenteret og
Gjøvikregionen Utvikling og skal være et tilbud for skolelever og ungdom . (Ikke tatt i bruk til dette
formål enda pga Covid-restriksjoner).
Vedl 3 viser prosjektregnskapet (72030) og prosjektene er finansiert av både partnerskapsmidler og
prosjektmidler. Det er spesifisert i detalj for hvert prosjekt hva prosjektmidlene er gått til og hvordan
de er finansiert, dette ved at det er opprettet objektkoder. Der hvor det er postert utgifter uten
objektkoder skyldes dette at det er posteringer som omfatter overføring i flere prosjekter 3) –
næringsprogram, statlige arbeidsplasser og til NTNU.
Det bemerkes at objektkoden kompetansetiltak næringsliv ble opprettet som følge av initiatvi fra
styret i interkommunalt politisk råd og var ikke forhåndsbudsjettert.
Det påpekes videre at lønn til faste stillinger er lønnsutgifter både til drift av INN-senter og til
administrasjon av Bright House (Innovativt Hus) 4).
I Helseverstedet er det refundert lønnsutgifter fra HelseInn 5).
Når det gjelder postering av kr 554.276 til statlige arbeidsplasser på denne objektkoden kommer det i
tillegg et beløp på kr 158.057,- som er postert under partnerskapsmidler uten objektkode (72010) –
dette skyldes at det påløp utgifter før kommunale bidrag ble innbetalt. 6)
Vedlegg 4 viser en oversikt over reell postering av inntekter og utgifter pr prosjekt.
Prosjektet attraktivt for studenter er midler til Fadderuka, Start – nasjonalt arrangement, Boost- IT
bla premiering av de beste studentprosjektene som bl a P-finder.
Vedl 4 viser videre
1)prosjekter belastet partnerskapsmidler i påvente av utbetaling av tilsagn fra kommuner og
fylkeskommune.
2) prosjekter som delvis er finansiert av partnerskapsmidler, men som i tillegg er finansiert av andre.
3) Prosjekter som i sin helhet er finansiert av partnerskapsmider, men som er en del av større
satsinger som drar nytte av eksterne bidragsytere. I 2020 har Cyberland belastet
partnerskapsmidlene med kr 1.050.000,- dette fordi Innlandet Fylkeskommune i 2020 sendte
refusjonskrav for 2018, 2019 og 2020.
Tabellen viser at det totalt er belastet kr 3.575.699,- av partnerskapsmidlene i 2020.
Interkommunalt politisk råd innvilget i sak en ramme på kr 3.500.000,- . I vedtaket ble regionsjefen
gitt mandat å gjøre endringer innen vedtatte ramme dersom tiltak falt ut eller kom på iløpet av året.
4) Prosjekter finansiert over driftsbudsjett
Vedlegg 5 viser regskapsoversikt over bedriftsrettet næringsprogram som driftes av Gjøvikregionen
Utvikling.
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Øvrige vedlegg underbygger nevnte oppstillinger ytterligere.
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Interkommunalt samarbeid - viljeserklæring og brukerhåndbok
Regionsjefens forslag til vedtak:
Det anbefales Gjøvikregionen interkommunale råd å fatte slikt vedtak;
1. Utkast til Håndbok og Viljeserklæring i interkommunalt samarbeid datert 13. mai,
oversendes kommunestyrene i Gjøvikregionen, slik at saken kan tas opp i kommunestyrene
i juni og at innspill kan gis til den videre bearbeiding.
2. Før Håndbok og Viljeserklæring oversendes kommunene, gjøres følgende endringer;
·
·
·

…
…
…

3. Prosessen følger for øvrig slik fremdrift;
· Perioden 7. juni-15. august: Utkast til viljeserklæring og håndbok for Gjøvikregionen
utarbeides. RKD-vurdering av nye samarbeidsområder.
· Perioden 15. august-20. september: Prosess i kommunene (3-parts), med innspill til
endringer. Minimum en orientering i kommunestyret om status og innhold før 13.
september.
· 3. september: Underveisdrøfting av viljeserklæring og håndbok i RKD. Innstilling til
Regionstyret (kan måtte justeres i etterkant hvis noen kommuner er forsinket).
· 13. september: Regionstyret utvidet med HTV’er godkjenner viljeserklæring og
håndbok, og oversender til kommunal behandling.
· 13. september-20. september: Sluttredigering
· 20. september-31. oktober: Behandling i kommunestyrene.
· November: Oppstart av prosess knyttet til nye interkommunale samarbeidsområder
(egen tidsplan lages).

Vedlegg i saken:
01.06.2021
Vdl 1 Håndbok i Interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen - mål prinsipper og
praksis_versjon_13 05 2021
01.06.2021
Vdl 2 Presentasjon interkomunalt samarbeid Viljeserklæring og Håndbok versjon
13 05 2021
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Håndbok i interkommunalt samarbeid for Gjøvikregionen, inkl. Viljeserklæring.
Sammendrag
Regionstyret vedtok den 19. april at det skulle utarbeides en viljeserklæring og håndbok i
interkommunalt samarbeid, og dernest at rådmenn og kommunedirektører skulle utrede nye
interkommunale samarbeidsområder.
Rådmenn og kommunedirektører har lagt en tidsplan, og nå foreligger et første utkast til en håndbok,
inkludert en viljeserklæring til drøfting i interkommunalt politisk råd.
Saksdokumenter:
1. Utkast til Håndbok i interkommunalt samarbeid for Gjøvikregionen, inkludert
Viljeserklæring, datert 13.05.2021.
2. Sortert liste over interkommunale samarbeid i Gjøvikregionen (Excel), arbeidsutkast.

Fakta:
Regionstyret fattet i sitt møte den 19. april (sak 1372021) slikt vedtak;
1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar orienteringen til etterretning
2. Det utarbeides en «viljeserklæring» som setter rammene for interkommunalt
tjenestesamarbeid i Gjøvikregionen. Denne vedtas av kommunestyrene i alle kommunene,
etter innstilling fra interkommunalt politisk råd:
· Beskriver ambisjoner
· Tydeliggjør strategier
· Prinsipper for samarbeid
· Fordelingsnøkler
· Avklarer prosesser og forpliktelser herunder i samarbeid med ansatte og
tillitsvalgte
· Osv
Kan vedtas / utformes som en «Håndbok for interkommunalt tjenestesamarbeid»
Rådmenn / kommunedirektører gir innspill på aktuelle samarbeidsområder hvor følgende
vektlegges:
· Hovedvekt legges på områder som det vil være særskilt krevende å løse for den enkelte
kommune alene i framtida
· Det legges til grunn at det må være områder med vesentlig gevinstpotensialer, herunder i
forhold til økonomi, kompetanse og sårbarhet mv
Rådmanns- og kommunedirektørutvalget i regionen (RKD) engasjerte Gjøvikregionen Utvikling til å
forestå utarbeidelsen av dokumentene, og la i sitt møte den 7. mai følgende tidsplan;
1. 11. mai: Orientering i Interkommunalt politisk råd, tilslutning til tidsplanen.
2. Perioden 11. mai-7. juni: Utkast til viljeserklæring og håndbok utarbeides, og den enkelte
rådmann/kommunedirektør informerer om saken i sitt samarbeidsmøte (med utgangpunkt i
Hadelands dokumenter, eller et utkast for Gjøvikregionen), og to HTV fra hver kommune velges
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til å delta som på den «den regionale arena», med tale- og forslagsrett.
3. 4. juni: RKD drøfter utkast til viljeserklæring og håndbok.
4. 7. juni: Interkommunalt politisk råd, med HTV’er; Utkast til viljeserklæring og håndbok drøftes.
Innspill.
5. Perioden 7. juni-15. august: Utkast til viljeserklæring og håndbok for Gjøvikregionen
utarbeides. RKD-vurdering av nye samarbeidsområder (intern sak).
6. Perioden 14. juni-25. juni: Rådmenn/kommunedirektører sikrer at det blir en orientering i siste
kommunestyre før sommerferien.
7. Perioden 15. august-20. september: Prosess i kommunene (3-parts), med innspill til endringer.
Minimum en orientering i kommunestyret om status og innhold før 13. september.
8. 3. september: Underveisdrøfting av viljeserklæring og håndbok i RKD. Innstilling til Regionstyret
(kan måtte justeres i etterkant hvis noen kommuner er forsinket).
9. 13. september: Regionstyret utvidet med HTV’er godkjenner viljeserklæring og håndbok, og
oversender til kommunal behandling.
10. 13. september-20. september: Sluttredigering
11. 20. september-31. oktober: Behandling i kommunestyrene.
12. November: Oppstart av prosess knyttet til nye interkommunale samarbeidsområder (egen
tidsplan lages).
Kommentarer til fremdriften:
Fremdriften avviker fra vedtaket i interkommunalt politisk råd på et punkt, ved at det er lagt opp til
at Regionstyret oversender en innstilling til kommunene, og ikke interkommunalt politisk råd. Dette
ganske enkelt pga. møteplanen.
Ambisjonen er at RKD parallelt med prosessen om viljeserklæring og håndbok, kan utrede nye
interkommunale samarbeidsområder, og ha et samlet innspill klart til i november.
Status pr. 1. juni 2021:
Siden regionalt ordførermøte (ROM) ikke er et formelt organ, er dette slettet fra fremdriften.
Ordførerne har likevel hatt en uformell drøfting av utkastet til håndbok, den 31. mai.
Nordre Land kommunestyre hadde allerede den 27. mai saken opp som orienteringssak (49/21), der
hensikten med en viljeserklæring og dagens interkommunale samarbeidsområder ble presentert,
samt tidsplanen for prosessen. Saken ble tatt til orientering.
Rådmenn og kommunedirektører har i tråd med Hovedavtalen forankret denne saken i
samarbeidsmøter med de hovedtillitsvalgte (HTV), og to HTV fra hver kommune er utpekt til å delta
med tale- og forslagsrett i de regionale politiske fora, når saken diskuteres.
Søndre Land kommune:
· Stine Merethe Hagen, HTV Delta
· Arne Olav Walbye, HTV Utdanningsforbundet
Nordre Land kommune:
· Anita Monsebakken, HTV Fagforbundet
· Vibeke Bjørkeli, HTV Delta
Vestre Toten kommune:
· Morten Pettersbakken, HTV Fagforbundet
· Anne Karin Nordli, HTV Fellesorganisasjonen (FO)
HTVer fra Gjøvik og Østre Toten kommuner var ikke opplyst før utsendelse av saken.
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Vurdering.
Utkast til Håndbok inkl. Viljeserklæring er utarbeidet i tråd med tidsplanen. Dette har vært mulig, da
svært mye av innholdet er kopiert fra Hadelandsregionens Viljeserklæring og Håndbok. På Hadeland
utarbeidet de en første versjon omkring 2010/11, og reviderte den i 2013.
RKD drøfter Håndbok med Viljeserklæring den 4. juni, og ettersender eventuelle merknader til
interkommunalt politisk råd (GIPR) den 7. juni.
Det er positivt at Nordre Land kommunestyre er proaktive, og allerede den 27. mai drøftet saken.
Det er likevel viktig at kommunestyrene i løpet av juni blir grundig informert, og får de
dokumentutkast som er utarbeidet så langt. Etter GIPR vil Håndbok og viljeserklæring bli oppdatert
og utsendt til kommunene, slik at det kan skje.
Det er positivt at ordførermøtet allerede den 31. mai hadde en runde på Håndbok og Viljeserklæring.
Det er viktig at kommunene i første omgang konsentrerer oppmerksomheten om Håndboken, og
ikke minst Viljeserklæringen, da dette legger de prinsipielle og praktiske ramme for et utvidet
interkommunalt samarbeid.
Hvis oppmerksomheten nå knyttes til hvilke nye samarbeidsområder som er aktuelle, vil formål,
prinsipper og praktiske rammer komme i bakgrunnen, og grunnmuren for det videre samarbeidet blir
svekket.
Erfaringen fra interkommunalt samarbeid, også i Gjøvikregionen, viser at en klar vilje til samarbeid,
kombinert med ryddige avtaler og plan for oppfølging (se Håndbok, viljeserklæring og årshjul), er helt
nødvendig for å unngå uheldige situasjoner, og hente ut de gevinstene som forventes.
I denne første runden i GIPR, er formålet å samle innspill og redigere dokumentene, før de sendes ut
til orientering i kommunestyrene.

Egenvurdering:
Drøfting

Alternative løsninger

Konklusjon:
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Godkjenning av protokoll 07.06.21
Rådmannens forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.
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