Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Regionstyret
Bright House, Mustad Næringspark, 3. Helseverkstedet
15.11.2021
Kl. 08:30

Følgende medlemmer møtte
Solhaug, Even
Sveen, Torvild
Helgestad, Bror
Dokken, Ola Tore
Sunne Linn T
Olafsen, Stian
Ødegaard, Arild Nikolai
Hagenborg, Anne
Bjørnsveen, Erik
Stormoen, Mona
Fra kommunene: Dahlborg, Marit Lium
Stensrud, Ole Magnus
Helstad, Ola
Skogsbakken, Arne
Evensen, Bjørn
Fra Gjøvikregionen: Snekkestad, Jarle
Killi, Tore Jan
Kildeborg Lotte

Sakliste
Sak nr.
26/2021

27/2021

28/2021

29/2021
30/2021

31/2021
32/2021
33/2021
34/2021

Sakstittel
Informasjon fra Innlandet fylkeskommune v
Mona Stormoen og kommunene i regionen,
Anne Hagenborg om Osloregionen
Nye interkommunale samarbeidsområder i
Gjøvikregionen- endret fremdrift og behov for
koordineringsressurs
CROSS - Strukturert samhandling mellom
næringsaktører, akademia og det offentlige,
innledning og filmpremiereframvisning v Jarle
Snekkestad
Forsterket og koordinert næringssamarbeid i
Gjøvikregionen v Arne Skogsbakken
Cyberland- prosjektledelse i regi av
Gjøvikregionen Utvikling - etablering av nasjonal
Cyberklynge , innledning ved Tore J Killi
Utredning av sykehusstruktur - null + alternativ
Innledning v Torvild Sveen og Stian Olafsen
Øke antall studieplasser for sykepleiere,
innledning v Tore J Killi
Møtedatoer for vårhalvåret 2022
Godkjenning av protokoll 15.11.21

Arkivsaknr.
21/7591

21/7656

21/7613

21/7612
21/7657

21/7659
21/7595
21/7658
21/7666

Side 2 av 6

26/2021: Informasjon fra Innlandet fylkeskommune og kommunene i regionen
Regionstyret 15.11.2021:
Behandling:

REGST- 26/2021 Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/2021: Nye interkommunale samarbeidsområder i Gjøvikregionen- endret fremdrift og behov for
koordineringsressurs
Regionstyret 15.11.2021:
Behandling:

REGST- 27/2021 Vedtak:

1. Regionstyrets vedtak inkludert saksfremstilling oversendes kommunene for politisk
behandling.
2. Prosjekt «Styrket interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen» etableres fra
1.1.2022, med to års varighet.
3. Prosjektet organiseres opp med relevant styringsgruppe og en prosjektleder i full
stilling.
4. Det søkes skjønnsmidler fra Statsorvalteren. Kommunale og regionale prosjektmidler
kan i tillegg vurderes.
5. I den grad det blir aktuelt å kjøpe utredningstjenester, legges dette frem som egne
saker, finansiert av kommunene.
6. Det gjennomføres i første omgang en prosess innenfor de prioriterte
tema/områdene; demografi/helse- og omsorgstjenester, utenforskap, rekruttering
og kompetanseutvikling og beredskap.
7. Det legges til grunn følgende reviderte fremdrift for prosessen
·
·
·
·

·
·
·

1. april 2022: Frist for alle kommunale grupper/prosesser.
1. mai 2022: Frist for alle regionale grupper/prioriteringer.
Mai 2022:
Administrativ prioritering av ev. nye interkommunale
samarbeidsområder.
Juni 2022:
Politisk prioritering av områder for gevinstutredning
(orienteringssak i interkommunalt politisk råd, behandling i den enkelte
kommune).
1. oktober 2022: Frist for gevinstutredninger.
Oktober 2022: Kommunestyrebehandling av forslag til nye interkommunale
samarbeidsområder.
November 2022-desember 2023: Implementering (oppskrift fra Håndbok i
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interkommunalt samarbeid, herunder gevinstrealiseringsplaner).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/2021: CROSS - Strukturert samhandling mellom næringsaktører, akademia og det offentlige
Regionstyret 15.11.2021:
Behandling: Film fra siste verksted ble vist fram for første gang.

REGST- 28/2021 Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/2021: Forsterket og koordinert næringssamarbeid i Gjøvikregionen
Regionstyret 15.11.2021:
Behandling:

REGST- 29/2021 Vedtak:

1. Kommunene enes om hvilke typer etableringer som passer best i de ulike
næringsarealene, og markedsfører regionens næringsarealer samlet.
Gjøvikregionen Utvikling bistår.
2. Kommunene og Gjøvikregionen Utvikling etablerer et «aksjonsteam» med basis
i Næringsforum, som sammen med gode samarbeidspartnere blir et
hurtigreaksjonsteam når større næringssaker dukker opp, som kan føre til
etablering i regionen.
3. I tillegg til videre jobb for Rv4 og Gjøvikbanen, må det jobbes systematisk både
politisk og administrtativt for å få gjennomslag for bedre krafttilgang (jfr.
Eidsiva-initiativet) og en ny kombiterminal for gods i Vestre Toten. Dette peker
seg ut som de mest aktuelle påvirkningsprosjektene.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/2021: Cyberland- prosjektledelse i regi av Gjøvikregionen Utvikling - etablering av nasjonal
Cyberklynge
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Regionstyret 15.11.2021:
Behandling:

REGST- 30/2021 Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/2021: Utredning av sykehusstruktur - null + alternativ
Regionstyret 15.11.2021:
Behandling:

REGST- 31/2021 Vedtak:

1.Interkommunalt politisk råd tar informasjonen fra regionrådleder og nestleder til
orientering
2.Interkommunalt politisk råd ber om at 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.
3.Det legges fram en uttalelse for Interkommunalt politisk råd i møtet 20.desember

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32/2021: Øke antall studieplasser for sykepleiere
Regionstyret 15.11.2021:
Behandling:

REGST- 32/2021 Vedtak:

1.Informasjonen og drøftingen tas til orientering
2.Det settes sammen et utvalg av administrative representanter fra kommunene som
samordner og legger fram en plan for kommunenes innsats for å rekruttere sykepleiere og
helsepersonell til kommunene – kommunedirektørene (KDK) tar dette opp på sitt neste
møte der framdrift, organisering av arbeidet og rapportering avklares.
3.Regionstyret tar initiativ til å møte helsedepartement- og kommunaldepartement for å
drøfte reglement ift praksisplasser i helsetjenesten
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33/2021: Møtedatoer for vårhalvåret 2022
Regionstyret 15.11.2021:
Behandling:

REGST- 33/2021 Vedtak:

1. Regionstyret møter 14. februar og 9.mai
2. Interkommunalt politisk råd møtes 21.mars og 13.juni
3. Kommunedirektørkollegiet møtes : 7.1, 4.2,11.3, 1.4, 6.5 og 4.6.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34/2021: Godkjenning av protokoll 15.11.21
Regionstyret 15.11.2021:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REGST- 34/2021 Vedtak:

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