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07/2021: Handlingsprogram for fylkesveger 22-25 (27) 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: 
 
 
REGST- 07/2021 Vedtak: 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar informasjonen fra 

representanten fra Innlandet fylkeskommune om program og prosess til 
orientering 

2. Innspill gitt under møtet tas med i vurderingen til høringsuttale 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
08/2021: Reetablering av orkester i Innlandet 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: Det ble etterspurt hva som menes med kommunal medvirkning mtp midler, videre 
hvordan samhandle med Musikk i Innlandet. Viktig å bidra til holde trykke oppe for å vise at 
Gjøvikregionen er Musikkregionen. Det er behov for et kommunal/regional medfinansiering. Flere 
argumenterte at dette først må drøftes i det enkelte kommunestyre 
 
REGST- 08/2021 Vedtak: 

 
1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar informasjonen om 

planer for etablering av et orkester i Innlandet til orientering 
2. Gjennom flere tiår har initiativtakerne jobbet utrettelige med å realisere et 

orkester i Innlandet og styret i Gjøvikregionen interkommunale politisk råd 
anbefaler at kommunene og fylkeskommunen bidrar med ressurser slik at 
orkesteret kan realiseres bl a  for å synliggjøre Innlandets og regionens vilje til 
satsing på musikk. 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
09/2021: Nytt fra Innlandet fylkeskommune 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: 
 
 



Side 4 av 9 

 

REGST- 09/2021 Vedtak: 

 
1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar informasjonen fra Innlandet 
fylkeskommune til orientering 
2. Styret takker Anne Marte Kolbjørnshus for innsatsen som hun har lagt ned for 
Gjøvikregionen i ulike råd og utvalg og ønsker henne lykke til i ny jobb.  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10/2021: Prosess og avklaring i forbindelse med etablering av Helsefellesskap 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: 
Viktig å knytte linjer ned til helse- og omsorg. Bør ha en regional fellesressurs. Må få en 
politiske forankring inn i HF. Hvordan skal vi kunne spille inn og koordinere synspunkt, 
innspill, tiltak og utviklingsarbeid fra regionen? Rådmenn må frigjøre ressurser til dette. 
Rollen til Helseinn er å bidra til innovasjonsarbeidet. Helseverkstedet blir viktig på det 
operative nivå, bl a for å sørge for at det skjer en tjenesteutvikling mellom kommunene og 
SI.  

 
REGST- 10/2021 Vedtak: 

 
Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar informasjonen til orientering 
og ber om at  
 
a) Kommunedirektørene/rådmenn avklarer og tilrettelegger for 
samarbeidskonstellasjoner mellom kommuner i regionen og avklarer mulig samhandling 
med nabokommuner utenfor regionen.  
b) Kommunedirektørene/rådmenn iverksetter tiltak og forbereder deltakelsen i 
Hellefellesskapet slik at kommunene i størst mulig grad kan opptre som en likeverdige 
parter i møtet med representantene fra Sykehus Innlandet 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11/2021: Årsrapport 2020 for Gjøvikregionen 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: Påpekt at det er mulig å orientere om Årsrapporten i formannskapene framover. 
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REGST- 11/2021 Vedtak: 

 
Årsrapporten 2020 legges ut og oversendes Gjøvikregionen Interkommunale politiske 
råd til behandling i forbindelse med framlegging av årsregnskapet for 2020. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12/2021: Bedriftsrettet næringsprogram - rapportering 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: 
 
 
REGST- 12/2021 Vedtak: 

 
1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar orienteringen til 

etterretning 
2. Det bes om at det framlegges en sak hvor det fremgår hvordan programmet 

kan organiseres og driftes på varig basis. Herunder hvor- og hvordan den 
operative ledelsen av programmet skal ha sin tilsetting/tilknytning og 
finansiering – kriterier for tildeling/rapportering/evaluering, kommunenes 
framtidige bidrag og valg og utnevning av et styre som sikrer kontinuitet. 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13/2021: Interkommunalt samarbeid 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: 
Står i et vegskille nå – bør ha et geografisk samarbeid uavhengig av kommunegrenser, også 
muligheter for å dra inn fylkeskommunen når det bl a når det gjelder drift av veger. 
Eks vis et interkommunalt sjukehus innen kreft, rus og psykiatri mm. Er det noen områder hvor i 
GRegionen som kan løfte oss opp innen områder vi kan bli nasjonalt viktige på. Mat? 
Kommunene må gjøre mer for mindre for å opprettholde samme kvalitet/tilbud. Må se en gevinst. 
Ikke motsetning av å planlegge på sikt og ta for seg mulig samhandling når vinduet er der.  
Kreves involvering både i adm og blant de ansatte/tillitsvalgte. Bruke tid på forankring. Hver av 
kommunene må både gi og ta.  
 

• 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 
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• Prinsipper for samarbeid 
• Fordelingsnøkler 
• Avklarer prosesser og forpliktelser  
• 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, 
sårbarhet mv 

 
 
REGST- 13/2021 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, sårbarhet mv 

 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
14/2021: Harmonisering av voksnes læring og tjenestetilbud- høringssvar fra Gjøvikregionen 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: Regionalt kompetanseutvalg i Gjøvikregionen sluttet seg til vedlagte forslag til 
høringsuttale i sitt møte 14.4 
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REGST- 14/2021 Vedtak: 

 
Styret i Gjøvikregionens interkommunale politiske råd oversender vedlagte høringsuttalelse fra 
Gjøvikregionen til Innlandet fylkeskommune og vil samtidig påpeke følgende: 
 

1.Styret i Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd viser til mener at 
høringsforslaget bærer preg av 

a. for mange unøyaktigheter og mangelfull dokumentasjon – dette gir ikke 
politikerne objektiv og tilstrekkelig informasjon – dette må rettes opp til 
behandlingen i fylkestinget 

b. at kort høringsfrist umuliggjør god nok involvering og forankring  
c. for stor oppmerksomhet rundt modeller og for lite fokus på tjenestetilbud og 

innhold 
d. at en i for stor grad er tilbakeskuende og i liten grad ser framover og hensyntar 

mulighetene og utfordringene vedrørende økt internasjonalisering og 
digitalisering 

e. for lite fokus på hva næringslivet og voksne har behov for av 
opplæringsarenaer, tilrettelegging- og tjenestetilbud 

f. at brukerne ikke har blitt involvert i prosessen 
g. forsøk på å skape likhet i tilbud uavhengig av bosted og regionalt næringsliv 

kan gi dårlig målopplevelse 
 

2. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd mener at det er kun 
modell A2 som i noen grad ivaretar voksnes læring i Innlandet og 
fylkeskommunens utvidede rolle som kompetansepolitisk aktør. Vi stiller 
spørsmål til om likhetsprinsippet til innhold i sentrene i lengden vil gi de voksne 
et likeverdig, relevante og kvalitativt gode nok tilbud. Vi mener at 
karrieresentrene må behandles likt ved at alle gis noen basisoppgaver, men at 
noen sentra med spesielle forutsetninger for å oppfylle ambisjonene som skal 
løses, må få tildelt flere oppgaver og ressurser. Dersom det er knapphet på 
ressurser bør en ha færre sentra, men likevel organisert slik at en kan oppfylle 
målsettinger om at tilbudene gis nær der folk bor.  

 
3. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd mener at Innlandet 

Fylkeskommune må gi Karrieresenteret i Gjøvikregionen en spesiell oppgave 
ved å delta i- og bidra til å etablere en felles arena der en kan : 

-  utvikle og tilby flexible og nettbaserte fag- og høyskoleutdanninger  
-  etablere bedriftsnære opplæringsarenaer og fleksible opplæringsløp 
- utvikle ny kompetanse og stimulere til økt forskning og synliggjøring av 

muligheter knyttet spesielt til yrkesfag synliggjøre behov for fagarbeidere og 
motivere for rekruttering  

 
4. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd forventer at Innlandet 

fylkeskommune medvirker til at det etableres et overordnet, nasjonalt 
kompetansesenter for yrkesfagene, slik som andre europeiske land har, som 
kan drive FoU i samarbeid med partene. Alt dette er mulig fordi Gjøvikregionen 
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har sterke forskningsmiljøer i SINTEF, NTNU, Fagskolen i Innlandet, Høyskolen 
for Yrkesfag, Norges eneste læringsfabrikk, store industribedrifter og de 
videregående skolene i vår region som tilbyr 10 ulike yrkesfaglige 
utdanningsprogram som sammen deler på kunnskap og sammen ønsker å 
skape verdens beste fagarbeidere. Det er dyktige fagarbeidere som skaper 
verdier og er vårt største konkurransefortrinn. 

 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15/2021: Organisering av elevtjenesten og ppt-høringssvar fra Gjøvikregionen 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: 
 
 
REGST- 15/2021 Vedtak: 

 
Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd oversender vedlagte høringsuttale 
som Gjøvikregionens uttale til ny organisering av elevtjenesten og ppt 
 

1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd beklager alt for kort 
høringsfrist og fraværende kommunal involvering underveis i prosessen. Dette 
bør Innlandet fylkeskommune ta innover seg da det i en av modellene foreslås 
en gjennomgående tjeneste som vil få store konsekvenser for kommunene og 
de ansatte innenfor tjenesteområdet. Høringssvaret fra Gjøvikregionen er 
således avgitt uten tilstrekkelig kommunal forankring. 

 
2. Modell 3 synes etter regionstyrets mening best i å kunne ivareta framtidige 

krav til å skape en forsvarlig og lik forvaltningspraksis. En viktig del av å skape 
en enhetlig tjeneste blir å bygge et solid og godt profesjonsfelleskap internt i 
PP-tjenesten. 

 
3. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd mener at dersom man 

skal lykkes med det systemrettede arbeidet, hvor PP-tjenesten skal bidra inn 
som en samhandlende faginstans i skolen og styrke mandatet sitt for å bidra i 
skolenes kompetanse- og organisasjonsutvikling, må det  etablerse gode 
profesjonelle fellesskap internt i PP-tjenesten og god og systematisk 
samhandling med de videregående skolene.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
16/2021: Godkjenning av protokoll - 19.04.21 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REGST- 16/2021 Vedtak: 

Protokollen fra møte den 19.0421 i styret for Gjøvikregionen interkommunale politiske råd 
godkjennes. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

17/2021: Strategiplan for Høgskolen i Innlandet – høringssvar fra regionstyret i 
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd 
 
 
Regionstyret 19.04.2021: 
 
Behandling: Se vedlagt uttale fra regionalt kompetanseutvalg. 
 
 
REGST- 15/2021 Vedtak: 

 
1.Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd slutter seg til høringsuttalelsen 
fra regionalt kompetanseutvalg i Gjøvikregionen 
2. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd understreker viktigheten av at 
Høgskolen i Innlandet benytter mulighetene av å få innspill 
     fra relevante aktører og institusjoner i Gjøvikregionen. 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


