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Osloregionen - oppstart arbeid med nytt ordføreropprop om klima og miljø
Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd mener førsteutkastet til ordføreropprop om
klima og miljø gir et godt grunnlag for å komme med innspill til, fram mot endelig vedtak i
representantskapet i juni 2022.
2. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd ber om at kommunene tar opp innholdet i
oppropet til politisk behandling og derigjennom medvirker til å sette det viktige temaet på
dagorden, samt benytter mulighetene til å gi innspill til innholdet i oppropet.

Vedlegg i saken:
12.12.2021
Utkast ordførererklæring 2.0

Fakta:

Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø 2.0

Osloregionen er en av hovedstadsregionene i Europa med raskest befolkningsvekst. De 65
medlemskommunene i Osloregionen interkommunalt politisk råd (IPR) representerer 2,3 millioner
innbyggere, og i 2019 stod Osloregionen for 23 % av totale klimagassutslippene i Norge. Hele 51 % av
de nasjonale utslippene innen veitrafikk kom fra denne regionen.
I februar 2019 signerte 54 ordførere i Osloregionen en erklæring om klima og miljø, i erkjennelsen av
at også lokale forvaltninger må redusere klimagassutslippene for å begrense den globale
oppvarmingen til 1,5 grader. Siden den gang er verdens klima- og miljøtilstand forverret.
Konsekvensene av klimaendringene er synlige og tydelige også lokalt, blant annet for artsmangfold
og økosystemer for eksempel i Oslofjorden.
Med dette som bakteppe vil ordførere i Osloregionen IPR, fornye og forsterke ambisjonen om at
Osloregionen skal være Europas ledende hovedstadsregion innenfor klima og miljø. Det bes om
innspill til styret innen midten av desember, og deretter skal det pågå en prosess fram mot endelig
vedtak i representantskapet i juni 2022.
Egenvurdering og oversikt over oppropets innhold:
En tilslutning til oppropet innebærer at en
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A)
·

·

·

·
·
·

Anerkjenner målene fra Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5
grader og Norges mål om 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp i 2030 samt
klimanøytralitet i 2050. Som myndighetsutøvere og samfunnsutviklere vil vi bidra aktivt til å
nå disse målene.
Anerkjenner utfordringene som er slått fast av FNs Naturpanel om tap av naturmangfold.
Som planmyndighet og samfunnsutviklere har vi en særlig viktig rolle for å håndtere
naturkrisen.
Vil legge press på nasjonale myndigheter for å iverksette tiltak for å håndtere både
klimakrise og naturkrise og for å gi kommunene økonomiske og juridiske verktøy vi trenger
for å kunne bidra.
Vil være pådriver for at staten som eiendomsbesitter og eier av infrastruktur bidrar til
reduserte utslipp i Osloregionen
Vil samarbeide aktivt med internasjonale organisasjoner som har fokus på
lokalforvaltningens rolle i klima- og miljøarbeidet, som for eksempel storbynettverket C40
Vil integrere FNs bærekraftsmål i vår planlegging og drift, spesielt målene 11, 12, 13, 14, 15
og 17

Klima
Norges klimamål er skjerpet i tråd med EUs ambisjon om 55 prosent reduksjon i 2030 og
klimanøytralitet i 2050. FNs klimatoppmøte i Glasgow november 2021 besluttet blant annet å fase
ned kullproduksjon, stanse avskoging og øke den økonomiske innsatsen fra medlemslandene til
klimaarbeidet.
Ordførere i Osloregionen forplikter seg til å støtte Klimakur 2030 og Klimaplan 2021-2030 i at
kommuner og fylkeskommuner spiller en nøkkelrolle for å redusere utslipp.
Dette innebærer å :

B)

·
·
·

Miljø
·

Forplikte oss til å jobbe systematisk med å redusere utslipp, bevare økosystemer og styrke
naturmangfoldet i våre kommuner
Vil sette oss forpliktende klimamål, overvåke disse og utarbeide tiltak som
gjennomstrømmer våre kommunale planer og styringssystemer
Vil iverksette klimatilpasningstiltak som gjør våre kommuner mer robuste mot
klimaendringer, som skred, flom, storm og ekstremnedbør
Tap av naturmangfold er sammen med klimaendringene den største miljøutfordringen
verden står overfor. Dette ble dokumentert i rapporten fra det internasjonale naturpanelet
(Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES)
i 2019. I mars 2021 ble Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt
friluftsliv lagt frem av Regjeringen.
Ordførere i Osloregionen støtter at det må
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C)

·

·
·

Iverksettes tiltak for å redusere tap av naturmangfold og at det må tas et krafttak for å
bedre miljøtilstanden i Oslofjorden og våre vassdrag. Derfor vil vi som planmyndighet
legge vekt på bevaring av natur- og artsmangfold, herunder arealregnskap
Gjøre en spesiell innsats for å gjenopprette et godt økosystem i vassdrag og Oslofjorden,
blant annet gjennom samarbeid om redusert utslipp fra kommunalt avløp, redusert
avrenning fra landbruket og forskriftsarbeid om tømming av septik fra fritidsbåter samt
infrastruktur for dette.
Der det er geografisk hensiktsmessig samarbeide om god vannressursforvaltning
Stille krav til at jordbruk og skogbruk i våre kommuner bidrar til redusert klimagassutslipp

Areal- og transportplanlegging
Som planmyndighet og samfunnsutviklere har vi kommunene en avgjørende rolle for bærekraftige
byer og lokalsamfunn, herunder redusere utslipp fra transportsektoren og for å redusere tap av
naturmangfold.
Derfor vil vi:

D)
·

·
·
·
·

Gjøre vår innsats for å nå nullvekstmålet for byområder, dvs at klimagassutslipp, kø,
luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i
persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.
Iverksette tiltak i våre kommuner for en effektiv, miljø, - og klimavennlig logistikk og
varedistribusjon
Etterspørre fossilfri transport i våre vare- og tjenesteanskaffelser, fortrinnsvis kjøretøy på
elektrisitet, hydrogen og biogass.
Følge opp vår rolle som planmyndighet for å legge til rette for ladeinfrastruktur og
energistasjoner for tyngre kjøretøy i våre kommuner
Bidra til kompakt og samordnet areal- og transportpolitikk i samarbeid med andre
forvaltningsnivå

Grønn næringsutvikling
Kommuner spiller en helt sentral rolle i overgangen til et grønt næringsliv. Gjennom miljø- og
klimakrav i vår anskaffelser har vi en spesielt viktig rolle og som planmyndighet og samfunnsutvikler
har vi viktige roller for å legge til rette for grønn næringsutvikling.
Derfor vil vi:

E)

·
·
·
·

Arbeide systematisk og arbeide med erfaringsoverføring for effektiv klargjøring av
industriområder for grønn næringsutvikling
Samarbeid over kommune- og fylkesgrenser for å styrke økosystemet for grønn
industriutvikling
Legge til rette for næringsutvikling knyttet til sirkulær økonomi og fremme sirkulære
løsninger i egen virksomhet
Vekte klima og miljø høyt i våre anskaffelser og anbudsprosesser og bruke
anskaffelsesregelverket for å fremme grønne og innovative anskaffelser

Virkemidler og tiltak
En erklæring må følges opp i praktisk politikk.
Forpliktelser
Vi, ordførere i Osloregionen, forplikter oss derfor til å:
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F)
·
·
·
·
·

Ta i bruk både «Pisk og gulrot» for å fremme gode klima- og miljøløsninger. Det skal lønne
seg for innbyggere og næringsliv å velge klimavennlig
Hver for oss og sammen øve påvirkning overfor nasjonale myndigheter slik kommunene gis
nødvendige økonomiske og juridiske verktøy i klima- og miljøpolitikken
Være pådrivere for innovative klima- og miljøløsninger i samarbeid med forskningsmiljøer
og lokalt næringsliv
Samarbeide om kompetanseutvikling og erfaringsdeling av klima- og miljøtiltak som virker,
herunder delta i klimanettverk
Ta initiativ til samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og på tvers av
forvaltningsnivåer, blant annet innen kollektivtrafikk, billettsystemer og veiforvaltning
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Interkommunalt politisk råd

Møtedato
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Strategisk forum for Gjøvikregionen - valg av politisk representasjon
Regionsjefens forslag til vedtak:

Regionsjefen vil råde Gjøvikregionen interkommunale politiske råd å fatte slikt
VEDTAK
1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd gir sin tilslutning til formålet med Strategisk
forum, slik det er beskrevet i saken.
2. Interkommunalt politisk råd deltar i Strategisk Forum med den til enhver tid sittende leder
og nestleder.
3. Saken tas opp til orientering når det foreligger et samlet forslag til sammensetning av
Strategisk forum.
4. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd fastholder at Gjøvikregionen Utvikling kan
ivareta ledelsen av sekretariatet for Strategisk forumet, i nært samarbeid med NTNU
Gjøvik, NCE Manufacturing og Næringslaget Invekst.

Vedlegg i saken:
12.12.2021
Strategisk forum 20 desember 2021
Sammendrag:
Interkommunalt politisk råd (GIPR)/Regionstyret har ved to anledninger behandlet opprettelsen av et
Strategisk råd, nå omdøpt til Strategisk forum for Gjøvikregionen. Forumet er tenkt bestående av
næringslivsledere fra alle kommuner, akademia, FoU-miljøer og representanter fra Interkommunalt
politisk råd (GIPR). Næringslaget Invekst har tatt utfordringen fra GIPR om å foreslå formål og
sammensetning av Strategisk forum, innenfor de krav som er satt. Det er ikke lagt opp til et
omfangsrikt forum. GIPR på sin side, må lande den politiske deltakelsen. Det anbefales at både leder
og nestleder av GIPR deltar i Strategisk forum, for å sikre en viss politisk bredde.

Saksdokumenter:

1. PP-presentasjon «Strategisk forum 20 desember 2021».
2. Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd, sak REG- 04/2021. (ikke vedlagt)
3. Regionstyret i Gjøvikregionen, sak 22/2021. (ikke vedlagt)

Fakta:
Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd fattet i sitt møte den 11. mai (REG- 04/2021, pkt. 6)
Side 8 av 15

vedtak om at det skal opprettes et Strategisk råd for Gjøvikregionen, som skal ha Gjøvikregionens
Strategiske plan, STP (2021-2025) som felles plattform.
Regionstyret fikk den 6.9. seg forelagt et utkast til vedtekter for et Strategisk råd, ut fra antagelsen
om at det var Interkommunalt politisk råd som skulle opprette rådet. Flere spørsmål ble reist, og
vedtaket i Regionstyret ble slik;
1. Saken legges fram på nytt med utgangspunkt i innspill fra møtet, vise mulige alternativ
til hvordan man kan engasjere/involvere næringslivet.
I etterkant av Regionstyret 6.9. ble det aktualisert at det kan være næringslivet og akademia selv som
initierer og driver et Strategisk forum (ikke råd), fremfor at dette opprettes av interkommunalt
politisk råd.
I dialogen som fulgte, ble dette lagt til grunn. Det ble tenkt at Næringslaget Invekst kunne gis en
koordinerende rolle i valg av medlemmer til Strategisk forum. NTNU Gjøvik og NCE Manufacturing
har vært involvert.
I en ny sak for Interkommunalt politisk råd den 18. oktober, ble følgende vedtak fattet;
1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd ser det som svært positivt at Næringslaget
Invekst ønsker å ta et initiativ til å forme et Strategisk forum av toppledere fra næringsliv og
akademia i Gjøvikregionen, med det formål å bidra til bl.a. gjennomføring av regionens
Strategiske plan.
2. Det legges til grunn at leder av interkommunalt politisk råd deltar i denne prosessen,
sammen med regionsjefen.
3. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd vil understreke viktigheten av at næringslivet
fra alle fem kommuner, samt representanter fra akademia/FoU og videregående skole
deltar i prosessen, og er med på å bestemme sammensetningen og innholdet i forumet.
4. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd legger til grunn at et slikt Strategisk forum så
langt som råd har en kjønnsbalanse, og sikrer deltakelse fra ulike bransjer og
kompetansemiljøer.
5. Det er en fordel hvis et endelig forslag til Strategisk forum kan legges fram for
interkommunal politisk råd den 20. desember, der rådet bl.a. kan ta stilling til den politiske
deltakelsen i forumet.
6. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd kan bidra med sekretariatsressurser til dette
forumet, noe Regionsjefen følger opp.
I etterkant har Næringslaget Invekst akseptert rollen som forslagsstiller, og sammen med NTNU
gjøvik, NCE Manufacturing og Gjøvikregionen Utvikling, jobbet med en forenkling og tydeliggjøring av
hva Strategisk forum skal være. Jamfør vedlagte PP presentasjon.
Formålet, slik det er beskrevet i de to første sidene på vedlagte PP-presentasjon, kan oppsummeres
slik,
Et topplederforum fra næringsliv, akademia, FoU og politikk, som med basis i Strategisk
plan for Gjøvikregionen;
· har en felles ambisjon om en positiv utvikling av regionen,
· vil utvikle regionens strategier,
· vil stimulere til økt nyskaping og innovasjon,
· vil profilere regionens fortrinn, og
· vil stå samlet i kampen for å få større gjennomslag hos sentrale myndigheter.
Den videre prosess er skissert slik;
Næringslaget Invekst foreslår innen 1. februar en sammensetning som ivaretar representativitet og
kjønnsbalanse. Forslagene forankres.
En formell invitasjon til deltakelse i Strategisk Forum sendes fra sekretariatet før 1. februar.
Et første møte i Strategisk forum for Gjøvikregionen avholdes i februar/mars 2022.
Vurdering:
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For det første er det helt avgjørende at næringsliv, akademia og offentlige aktører spiller på lag i
realiseringen av Strategisk plan, noe som også er understreket i planen, og som er illustrert i figur 2 i
Strategisk plan;

Sammensetningen av Strategisk forum vil ta utgangspunkt i denne figuren.
Det er viktig at GIPRs tidligere krav oppfylles, dvs. at ambisjonen må være så nær full kjønnsbalanse
som mulig, at bedriftsledere fra alle fem kommuner deltar og at de ulike bransjene er representert.
Dette er det så langt stor enighet om.
Når det gjelder den politiske deltakelsen i Strategisk forum bør det legges til grunn at dette ikke bør
få karakter av å være et politisk og byråkratisk forum, noe flere næringslivsledere har uttrykt
bekymring for. Da dette skal være et såkalt «topplederforum» fra næringsliv, akademia, FoU og
politikk, bør likevel både leder og nestleder av GIPR delta. Dette sikrer deltakelse fra de som til
enhver tid har den regionalpolitiske ledelsen.
Strategisk forum har møter som er åpne for media og tilhørere. Strategisk forum er i stor grad et
uformelt forum, ikke et offentlig oppnevnt råd. Det er næringslivet og akademia selv, som har initiert
opprettelsen, gjennom prosessen med Strategisk plan. Men, det er ikke en type uformelt forum som
bør lukke sine møter. Deltakelsen fra to ordførere, og det at Gjøvikregionen Utvikling er sekretariat,
gjør dette uaktuelt. Transparens og oppmerksomhet om sakene som forumet drøfter, er en stor
fordel.
Et Strategisk forum må starte et sted. Med et formål og en sammensetning. Over tid vil det være
naturlig å både stille spørsmål ved formålet og sammensetningen. Fordi ambisjonen kan endres,
personer skifter jobb, og fordi det kan bli aktuelt å trekke inn nye representanter fra næringsliv,
akademia og FoU. Fra politisk hold skjer utskiftingen naturlig, da leder og nestledervervet i GIPR går
på omgang.
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Utvalg
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Møtedato
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Handlingsplan for Gjøvikregionen 22 - prolongering av vedtatt HP for 2021
Regionsjefens forslag til vedtak:
1.Gjøvikregionen interkommunale politiske råd viser til Handlingsplan for 2021 vedtatt
18.10.21 og slutter seg til at denne i sin helhet videreføres som Handlingsplan for 2022.
2.Gjøvikregionen interkommunale politiske råd ber om en statusrapport tidlig i
høsthalvåret for å vurdere framdrift på tiltakene og for å vurdere justering evt øking av
rammene når partnerskapsmidlene for 2022 er tatt inn.

Vedlegg i saken:
13.12.2021
Handlingsplan 2021 Gjøvikregionen Utvikling - godkjenning av rammer

Fakta og bakgrunn :
I og med at Handlingsplan og fordeling av rammer ble forsinket og først vedtatt i
Gjøvikregionen interkommunale politiske råd i møte 18.10.21 foreslås det at tiltakene og
fordeling av rammene i planen for 2021 videreføres (prolongeres) som handlingsplan for
2022. De fleste tiltakene i planen er foreslått realisert i perioden 2021-24 slik at en
prologering av planen vil være hensiktsmessig.
Rammene for perioden 2021-24 vil bli styrket ved at partnerskapsmidler - kr 3,45 mill for
2022 – og vil bli tilført i løpet av 2022. For å vurdere om det er nødvendig å styrke enkelte
tiltak med økt ramme foreslås det at det blir rapportert på framdrift og middelbruk tidlig på
høsthalvåret.
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Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
20.12.2021

Uttale til arbeidet med sykehusstruktur - null + utredning
Regionsjefens forslag til vedtak:

1. Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd viser til vedtaket fra Helse- og
omsorgsdepartementet 15.06.21 om nytt mjøssykehus i Moelv. Vi mener det fortsatt er
denne strukturen som må legges til grunn for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet
når det skal utredes et nullpluss-alternativ. Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd
registrerer at det i Hurdalsplattformen står at regjeringen vil "sørge for at «null-pluss»alternativet for Innlandet sykehus utredes fullt ut". Vi har tatt til orientering at et «nullpluss»-alternativ skal utredes og at dette vil kunne styrke beslutningsgrunnlaget. Vi vil
likevel understreke at den vedtatte modellen med blant annet hovedsykehus i Moelv må
ligge fast.
Dette er en forutsetning for vår fortsatte støtte til ny sykehusstruktur i Innlandet. Et
«null-pluss»-alternativ vil kunne innebære et fortsatt fragmentert sykehustilbud. Vi
anser det helt nødvendig med samling av fagfunksjoner for å skape et fremtidsrettet
sykehustilbud. En slik samling vil bare kunne skje i et nytt mjøssykehus lokalisert i
Moelv.
Nytt mjøssykehus i Moelv har stor politisk oppslutning, både i kommunene og i
Innlandet fylkeskommune. Det er unikt i Norge at man lokalt har klart å lande
plassering av nytt hovedsykehus. Av hensyn til faglig kvalitet, økonomi og demokratisk
oppslutning må den vedtatte modellen ligge fast.

2. Uttalen oversendes styret i Helse-Sør Øst

Fakta:
Regionstyret vedtok i sak 31/21 at
a. « det snarest utarbeides en strategi og iverksettes tiltak som viser hva- og hvem
som skal følges opp i konseptfasen. Ledelsen av interkommunalt politisk råd bes
sørge for å ivareta kontinuiteten i igangværende påvirkningsarbeid.»
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b. det legges fram en uttalelse for Interkommunalt politisk råd i møtet 20.desember»
Egenvurdering:
Forslag til vedtak er en i pakt med regionens fastsatte strategi og støtter også opp om
uttalelsen fra Gudbrandsdalstinget. Videre etableres det nå en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra regionens kommunalpolitiske- og administrative ledelse, akademia og
relevante aktører fra helsenettverk som skal se på aktuelle strategiske alliansetilknytninger
som kan synliggjøre regionens styrker og muligheter knyttet til innholdet i
konseptvurderingene.
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

21/78445
Tore Jan Killi
12.12.2021

Saksframlegg

Saksnr.
37/2021

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
20.12.2021

Valg av leder og nestleder i Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd
Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Stian Olafsen velges som leder for kommende år
2. Bror Helgestad velges som nestleder for kommende år
3. Bror Helgestad trer inn som leder i saker som omhandler Sykehusstruktur
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Arkiv:

FE-033

JournalpostID:

21/78630
Anne Kristin
Vestrum
13.12.2021

Saksbehandlar:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
38/2021

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
20.12.2021

Godkjenning av protokoll 20.12.21
Regionsjefens forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.
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