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15/2021: Nytt fra Innlandet fylkeskommune
Interkommunalt politisk råd 07.06.2021:
Behandling: Gjøvikregionen Interkommunale råd vil lage en uttalelse til IFK der det påpekes
viktigheten av å videreføre støtten til helsesykepleiere i vgs. Det poengteres at kommunene kan
måtte ta ned kapasiteten i de respektive vdg-skolene dersom fylkeskommunen ikke bidrar
framover.

REG- 15/2021 Vedtak:

Informasjonen fra Innlandet fylkeskommune tas til orientering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/2021: Nytt fra kommunene - Interkommunalt politisk råd 07.06.21
Interkommunalt politisk råd 07.06.2021:
Behandling:

REG- 16/2021 Vedtak:

Informasjonen tas til orientering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/2021: Best på aktivitetsplikt
Interkommunalt politisk råd 07.06.2021: Representanter fra NAV orienterte om prosjekt best på
aktivitetsplikt-NAV Gjøvik – Prosjektet startet opp høsten 2020 og målsettingen er å se hele
regionen under ett når det gjelder kommunenes tilbud for å ivareta aktivitetsplikten for
sosialhjelpsmottakere under 30 år. Ved å samarbeide også om de kommunale arbeidsrettede
tiltakene forventes det å kunne tilby mer differensierte og hensiktsmessige tiltak for den enkelte
stønadsmottaker. I tillegg til at det er nyskapende å etablere interkommunalt samarbeid innenfor
ivaretakelsen av lov om sosiale tjenester, har prosjektet tatt brukermedvirkningen på alvor.
Det er etablert en referansegruppe bestående av 6-8 ungdommer som har erfaring som
tjenestemottakere. I tillegg er to av disse engasjert i ca. 10% stilling hver i prosjektet for å delta
direkte i tjenesteutviklingen.
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Behandling:

REG- 17/2021 Vedtak:

Informasjonen fra NAV tas til orientering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/2021: Fra høyskole til universitet - et blikk bakover og et glimt inn i glasskula
Interkommunalt politisk råd 07.06.2021:
Behandling:

REG- 18/2021 Vedtak:

1.Informasjonen tas til orientering
2. Gjøvikregionen interkommunale politiske 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/2021: Regnskap 2020 Gjøvikregionen
Interkommunalt politisk råd 07.06.2021:
Behandling: For framtiden bør det lages egne prosjektbudsjett

REG- 19/2021 Vedtak:

Regnskapet for Gjøvikregionen 2020 godkjennes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/2021: Interkommunalt samarbeid - viljeserklæring og brukerhåndbok
Interkommunalt politisk råd 07.06.2021:
Behandling: Arne Skogsbakken og Jarle Snekkestad orienterte om Viljeserklæring og Håndbok.

Side 4 av 6

Innspill fra Fagforbundet i Østre Toten:
Ved kommunal samhandling og interkommunalt samarbeid er ansattes medbestemmelsesrett
gjennom et godt partssamarbeid grunnleggende for en god prosess.
Det følger av hovedavtalen del B §1-4-3 at dersom oppgaver vurderes utført gjennom kommunal
samhandling og/eller interkommunalt samarbeid, så skal de berørte parter tidligst mulig oppta
drøftinger om tillitsvalgtordningen og hvordan de ansattes medbestemmelse skal ivaretas.
Formålet med bestemmelsen er å sikre tillitsvalgtes medbestemmelse i de tilfeller oppgaver
vurderes utført gjennom kommunal samhandling og/eller interkommunalt samarbeid.
Prinsippet om at det er arbeidsgiver og tillitsvalgte lokalt som finner de hensiktsmessige
løsningene for å ivareta gode prosesser for medbestemmelse, gjelder uavhengig av kommunenes
valg av organisasjonsform.
Å organisere deler av driften på tvers av kommunegrensene medfører ingen forskjell når det
gjelder informasjons- og drøftingsplikten som ligger i hovedavtalen.
Viktig med demokratisk forankring i kommunene og politisk eierskap. Riktig å avgrense til
vertskapskommunesamarbeid. Skal en si noe om kommunesamarbeid ift fylkeskommunen?

REG- 20/2021 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;
· Innledningsvis i Håndboken tas følgende avsnitt inn: Partssamarbeid og ansattes
medbestemmelsesrett ved kommunal samhandling og/eller interkommunalt
samarbeid: Ved kommunal samhandling og interkommunalt samarbeid er ansattes
medbestemmelsesrett gjennom et godt partssamarbeid grunnleggende for en god
prosess. Det følger av hovedavtalen del B §1-4-3 at dersom oppgaver vurderes utført
gjennom kommunal samhandling og/eller interkommunalt samarbeid, så skal de
berørte parter tidligst mulig oppta drøftinger om tillitsvalgtordningen og hvordan de
ansattes medbestemmelse skal ivaretas. Formålet med bestemmelsen er å sikre
tillitsvalgtes medbestemmelse i de tilfeller oppgaver vurderes utført gjennom
kommunal samhandling og/eller interkommunalt samarbeid. Prinsippet om at det er
arbeidsgiver og tillitsvalgte lokalt som finner de hensiktsmessige løsningene for å
ivareta gode prosesser for medbestemmelse, gjelder uavhengig av kommunenes valg
av organisasjonsform.
Å organisere deler av driften på tvers av kommunegrensene medfører ingen forskjell
når det gjelder informasjons- og drøftingsplikten som ligger i hovedavtalen.
· Årshjulet revideres, og skal gjelde kun INSAM, ikke IKS/AS, og ambisjonene på
rapportering (tertial) justeres. GIPR brukes som arena, ikke felles formannskapsmøte. I
perioden april-juni skal GIPR samles og en samlet gjennomgang av INSAM/IKS/AS
gjennomføres.
· INSAM-møtene gjennomføres på en dag, med kjøreplan koordinert av GU. Enkelt
rapporteringsskjema er forhåndsutfylt av vertskommunen. Vertskommunerådmann og
leder av tjenesten/K-sjef deltar, og rådmann i samarbeidskommunene og
kontaktpersoner fra tjenesten deltar.
· Det sikres en formålstjenlig politisk deltakelse i INSAM-møtene.
3. Prosessen følger for øvrig slik fremdrift;
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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).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/2021: Godkjenning av protokoll 07.06.21
Interkommunalt politisk råd 07.06.2021:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REG- 21/2021 Vedtak:

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