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Arkiv:
JournalpostID: 22/37109
Saksbehandlar: Jarle Snekkestad
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Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
10/2022

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
13.06.2022

Orientering fra Visit Innlandet 13.06.22
Regionsjefens forslag til vedtak
Orienteringen tas til etterretning.

Fakta
Daglig leder i Visit Innlandet, Arne Jørgen Skurdal, orienterer om aktuelle saker.
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Arkiv:
JournalpostID: 22/37098
Saksbehandlar: Jarle Snekkestad
07.06.2022
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
11/2022

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
13.06.2022

Orientering fra Osloregionen 13.06.22
Regionsjefens forslag til vedtak
Orienteringen tas til etterretning.

Fakta
Direktør for Osloregionens sekretariat, Øyvins Såtvedt, vil orientere om aktuelle saker.
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Arkiv:
JournalpostID: 22/36270
Saksbehandlar: Jarle Snekkestad
03.06.2022
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
12/2022

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
13.06.2022

Orientering fra Innlandet fylkeskommune 13.06.22
Regionsjefens forslag til vedtak
Orienteringen fra Innlandet fylkeskommune tas til etterretning.

Vedlegg i saken:
08.06.2022
InformasjonRegionalplanKEMjuni2022

Fakta
Presentasjon er vedlagt.
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Arkiv:
JournalpostID: 22/36252
Saksbehandlar: Jarle Snekkestad
07.06.2022
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
13/2022

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
13.06.2022

Orientering fra regionsjefen 13.06.22
Regionsjefens forslag til vedtak
1. Regionsjefens orientering tas til etterretning.

2. I Osloregionens uttalelse til jernbaneutbyggingen på Østlandet, vil Gjøvikregionen be om at
Gjøvikbanens betydning som regionbane for aksen Oslo-Gjøvik understrekes, at det videre
utviklingsarbeidet med økte frekvenser og et bedret kundetilbud må fortsette, at
grenbanene rundt Oslo må prioriteres høyere i fremtiden og at det spesielt pekes på at
kapasiteten på Gjøvikbanen i sør er sprengt, og derfor et stort behov for ny trase og
dobbeltspor på Gjøvikbanen mellom Oslo S og Roa, med prioritet frem til Hakadal i første
omgang. Regjeringen må sette av planleggingsmidler til dette snarest.

Fakta
Generelt: Regionsjefen orienterer om aktuelle saker og prosjekter, herunder fremdriften på arbeidet
med forstudie kombiterminal i Vestre Toten (Eina).
Osloregionen spesielt: Osloregionen skal uttale seg til jernbaneutbyggingen på Østlandet.

Egenvurdering
Jernbane:
Jernbaneutbyggingen på Østlandet er preget av at Inter-City (indre og ytre) har vært prioritert, men
at ytre Inter-City nå nedprioriteres noe. Regjeringen har samtidig varslet at de vil gjennomgå
planlagte samferdselsprosjekter med sikte på kostnadsreduksjoner. Dette skjer i første omgang i
forbindelse med statsbudsjettet for 2023.
Gjøvikbanen, som en viktig grenbane ut fra Oslo, er under oppgradering, og vil fra 2022 (des.) få
timesavganger og morgentog til Gjøvik. Kapasiteten mellom Oslo S og Roa er likevel sprengt, og flere
av grenbanene rundt Oslo burde prioriteres opp. Behovet for et dobbeltspor i ny trasé på
Gjøvikbanen mellom Oslo S og Roa er svært stort, og er et uttalt mål for alle Stor-Oslo Nord
kommunene. Det bør settes av planleggingsmidler til dette i statsbudsjettet for 2023.
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Konklusjon
Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd bør i sitt innspill til Osloregionens uttalelse, fremheve
betydningen av grenbanene rundt Oslo, og spesielt behovet for ny trase og dobbeltspor på
Gjøvikbanen mellom Oslo S og Roa.
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Arkiv:
JournalpostID: 22/31635
Saksbehandlar: Jarle Snekkestad
07.06.2022
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
14/2022

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
13.06.2022

Nye interkommunale samarbeidsområder - anbefalinger for neste fase i prosessen
Regionsjefens forslag til vedtak
1. Innspillene til nye interkommunale samarbeidsområder tas til orientering.
2. Kommunedirektørenes anbefalinger tas til etterretning.
3. Innspillene og kommunedirektørenes anbefalinger oversendes kommunene for behandling,
med sikte på en prioritering av samarbeidsområder som kan gevinst-utredes høsten 2022.

Vedlegg i saken:
07.06.2022
OPPDATERT SAMLESKJEMA interkommunalt oppgaver enkelt VERSJON 30052022
07.06.2022
Hovedavtale Helseregion Gjøvik-Hadeland revidert 2 mai

Fakta
Bakgrunn
Samtlige kommuner i regionen har vedtatt Håndbok i interkommunalt samarbeid i Gjøvikregionen,
og viljeserklæringen om et økt interkommunalt samarbeid. Kommunene (og regionen) vedtok at det
skulle gjennomføres en prosess, der nye interkommunale samarbeidsområder skulle identifiseres.
Kravet til nye interkommunale samarbeidsområder var at det skulle,
· Være områder som en kommune vanskelig kunne løse godt alene, og
· At et samarbeid om oppgaven skulle gi en vesentlig gevinst (økonomisk, komptansemessig,
kvalitetsmessig)

Ut fra en liste på en rekke temaer, gjorde Interkommunalt politisk råd (?) en prioritering av følgende
tema;
· Utenforskap
· Rekruttering og kompetanseutvikling
· Demografi/helse- og omsorgstjenester

Kommunedirektørene har holdt Samarbeidsmøtet med HTV i sin kommune informert om arbeidet,
og to HTV fra hver kommune har blitt innkalt til de regionale behandlingene av et styrket
interkommunalt samarbeid.
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Kommunedirektørene har, med støtte fra Gjøvikregionen Utvikling og med basis i dette mandatet,
gjennomført en prosess i kommunene i perioden november 2021-juni 2022. I siste del av prosessen
har tre arbeidsgrupper (en gruppe pr tema) i hver kommune jobbet frem forslag til nye
interkommunale samarbeidsområder/-tiltak. Det kom også innspill som lå noe utenfor de tre valgte
teamene.
Kommunedirektørkollegiet (KDK) sendte deretter en bestilling til de regionale ledernettverkene
innenfor Helse- og omsorg, HR, Oppvekst/Nav, Samfunnsutvikling/Teknisk og IKT, og ba dem om en
anbefaling ift. de tiltak som burde være med videre i prosessen.
I sitt møte den 3. juni gjorde så Kommunedirektørene sin vurdering. I all hovedsak fulgte
kommunedirektørene anbefalingene fra de regionale ledernettverkene.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Må bli del av gevinstutredningen.
Miljømessige konsekvenser
Må bli del av gevinstutredningen.
Konsekvenser for folkehelsen
Må bli del av gevinstutredningen.

Egenvurdering
Drøfting
Det er gjennomført en relativt omfattende prosess i kommunene, og Kommunedirektørutvalget
(KDK) har hatt saken oppe til jevnlig drøfting underveis.
KDK vil peke på at utgangspunktet for prosessen var krevende, med krav til kompleksitet i oppgaven
(krevende å løse alene) og at det skulle gi en vesentlig gevinst. Samtidig har dette gitt et tydeligere
utgangspunkt for å vurdere nye samarbeidsområder.
Når dette har vært drøftet i KDK, er det formaliserte vertskommunesamarbeid som har vært
utgangspunktet. Men, også samarbeidsprosjekter kan være aktuelle.
Når det gjelder interkommunale samarbeidsområder kan det generelt sies at man må forvente noe
økte utgifter i en implementeringsperiode. Dette avhenger selvsagt av om det innebærer endringer i
fysiske lokasjoner, store transaksjonskostnader og redusert tjenesteproduksjon i en periode, for
eksempel. Uansett er etablering av nye interkommunale samarbeidsområder å regne som
utfordrende organisasjonsutviklingsprosesser, der ledelse, struktur, kompetanse og kultur må
utvikles over litt tid, med et bedre og mer effektivt tjenestetilbud som målet i enden.
Håndboken i Interkommunalt samarbeid definerer hvordan nye interkommunale samarbeider skal
etableres, og hvilke krav som stilles til formaliteter. Dette blir et viktig verktøy, når nye
interkommunale samarbeidsområder endelig skal velges ut, et stykke inn i 2023.
I Kommunedirektørkollegiet den 3. juni ble det erkjent at alle de forslag som til nå er kommer frem i
prosessen, må bearbeides mer før man vet om de skal videre inn i en gevinstutredning. Både behov,
hensikt, innhold og gjennomførbarhet må vurderes, i tillegg til en ny vurdering av om kommunene
selv kan løse oppgaven, og om det forventes en vesentlig gevinst. Det blir derfor lagt inn en fase
høsten 2022, der tiltakene gjennomgås, konkretiseres og vurderes på nytt. Dette skjer i perioden
august-oktober.
De samarbeidsområdene man da anbefaler å gå videre med, skal gevinst-utredes. Dette vil trolig skje
ved hjelp av et eksternt kompetansemiljø. Gevinstutredningene tenkes å skje i perioden oktoberSide 8 av 25

januar.
Kommunedirektørkollegiet har også erkjent at mange av forslagene ikke i utgangspunktet egner seg
som nye permanente interkommunale samarbeidsområder etter «vertskommunemodellen», men
mer er å se på som interkommunale tiltak, eller prosjekt, av en begrenset varighet.
Kommunedirektørene har likevel ikke gjort en streng utvelgelse i denne omgangen, og mange ulike
prosjekter og tiltak er derfor med videre.
Konklusjon
Kommunedirektørene vil anbefale at følgende nye (forsterkede) interkommunale
samarbeidsområder blir med videre i prosessen (kort beskrevet her);
TEMA - Utenforskap:
1. Felles Strategisk regional plan om oppvekst og forebygging (foreslått av flere kommuner).
En regional plan vil avklare om det ligger til rette for interkommunale
samarbeidsløsninger (vertskommune) og felles regionale prosjekter (tidsavgrensede). En
analyse, med kartlegging av bl.a. ungdommens behov (Ung data, tilleggsspørsmål) er
aktuelt. En regional plan vil ta opp i seg Oppvekstreformen, felles satsinger, tidlig innsats
og en rekke mulige metoder (BTI, COS, TBO osv.), og anbefale hvordan kommunene
sammen kan dele kompetanse og gjennomføre effektive tiltak.
Kommunedirektørene vurderer at denne prosessen på sikt kan gi stor potensiell
økonomisk gevinst, og ikke minst en komptansemessig og kvalitativ gevinst.
Kommunedirektørene mener at alle kommunene bør delta.
Kommunedirektørene vil ut over dette uttrykke støtte til NAVs arbeid/prosjekt med aktivisering.
TEMA - Rekruttering og kompetanseutvikling:
1. IKT-samarbeid, - digital sikkerhet: (se under TEMA IKT under).
2. Turnusstøttesystem – felles teknologi/digitale systemer (se under TEMA IKT under).
3. Rekruttering av helsepersonell, herunder til spesialiserte stillinger og tjenester (foreslått av
flere kommuner).
Det antas at det kan ligge et stort økonomisk potensial i tiltaket.
4. Interkommunale plasser til spesialiserte tjenester. Regionalt samarbeid knyttet til for
eksempel demensplasser, KAD plasser (se TEMA Demografi/HO under, tiltak 1).
5. Barnehagemyndighet - felles tilsynskontor.
Det antas en stor økonomisk gevinst.
6. Delingskultur: Bli bevisst betydningen v gode faglige nettverk, formalisere og prioritere
disse. Bruke nettverk der det oppleves nyttig og fungerer. Digitale nettverk/plattformer på
tvers i regionen.
7. Felles lønningskontor/regnskapsavdeling: Tiltaket ble vurdert i forrige runde i 2012/2013,
men ikke prioritert. Dette bør vurderes på nytt. Det oppleves som sårbart med få ansatte
pr lønningskontor i kommunene.
Det antas en stor økonomisk gevinst, i tillegg til faglig og kvalitetsmessig.
Kommedirektørenes kommentar: Det kan være aktuelt med flere felles tilsynsfunksjoner.
TEMA - Demografi/Helse- og omsorg:
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1. Forsterkede enheter spesialtilbud (forslått av flere kommuner)
Forslagene dreier seg om flere typer omsorgstjenester, med noe ulike brukergrupper;
Forsterket enhet barneavlastning,
Avansert rehabilitering/rehabiliteringsplasser for spesielle diagnoser,
Lindrende behandling,
Forsterket enhet demens.
Det antas at det kan ligge en stor økonomisk gevinst i et samarbeid, i tillegg til
2. Felles kjøkken/matproduksjon, ev. kjøpe tjenesten fra nabokommune (foreslått av fire
kommuner).
Den økonomiske gevinsten antas å være meget høy.
3. Felles vaskeri (foreslått av flere kommuner).
Den økonomiske gevinsten vurderes generelt som meget høy.
Kommedirektørene vil peke på at Helseregion Gjøvik/Hadeland i sin handlingsplan har pekt på
arbeidsområder som vil bli viktige fremover (vedlagt). Denne vil bli fulgt opp.
TEMA - Andre forslag innenfor Samfunnsutvikling/Teknisk:
1. Felles enhet for forvaltning av miljø, forurensning, vanndirektiv, m.v. (foreslått av flere).
Gjelder bl.a. oppgaver med hjemmel i forurensningsloven (spredt avløp, kartlegging av
deponier, luftforurensning mm.)
Dette er vurdert til å kunne ha stor økonomisk, komptansemessig og kvalitativ gevinst for
brukerne.
2. Felles enhet (vertskommunesamarbeid) om kart, oppmåling og tilsyn byggesak (foreslått av
to kommuner).
Dette antas å kunne ha en høy økonomisk, komptansemessig og kvalitativ gevinst.
3. Brann og redning (vertskommune, eller IKS).
Etablering av felles ledelse (Brannsjef, leder forebyggende, leder beredskap,
tilsyn/feiing).
Dette antas å ha en positiv økonomisk gevinst, men mest komptansemessig og
kvalitativt.
TEMA – IKT (SIKT).
Kommunedirektørene viser til at flere av tiltakene som er foreslått fra de kommunale
gruppene/ledernettverk handler om samarbeid om IKT. Gjøvikregionens kommuner har i mange år
hatt et konstruktivt samarbeid om IKT, kalt «SIKT», med et koordineringsorgan kalt «SKR». På
oppdrag fra kommunedirektørene gjennomføre SIKT nå en konseptutredning (med PA Consulting).
Etter en gjennomgang, mener SIKT at følgende forslag fra de kommunale prosessene blir fanget opp i
konseptutredningen;
1. Felles system for Velferdsteknologi/ digitalisering/ IKT/ felles journalsystem og andre
systemer.
2. IKT-samarbeid, digital sikkerhet.
3. Turnusstøttesystem - felles teknologiske/digitale systemer.
4. Fagsystemer – anskaffelse og support (GAT, GERICA, EQS).
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Arkiv:
JournalpostID: 22/30905
Saksbehandlar: Jarle Snekkestad
07.06.2022
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
15/2022

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
13.06.2022

Revidert Handlingsplan for Gjøvikregionen 2022
Regionsjefens forslag til vedtak
1. Handlingsplanen for Gjøvikregionen 2022 godkjennes, med en samlet ramme på kr.
9.814.298.
2. Rammen for Handlingsplanens tre strategier fastsettes slik;
Ramme S1: Øke regionens bo- og
næringsattraktivitet
Ramme s2: Stimulere til jobbskaping,
innovasjon mm
Ramme S3: Felles påvirkningsarbeid

2.453.575,-

25%

4.907.149,-

50%

2.453.575,-

25%

3. Følgende avsetninger/bevilgninger i 2022 godkjennes særskilt;
S2-D: Strategier for utvikling av Bright House mm.: kr. 200.000,S2-F: Videreføring av Cyberland sammen med Lillehammerregionen: kr. 700.000,S2-K: Invest in Gjøvikregionen – Invest in Innlandet: kr. 100.000,S2-O: Videreutvikle Verksted for integrerte helsetjenester: kr. 100.000,-

Vedlegg i saken:
30.05.2022
Oppdatert Handlingsplan for Gjøvikregionen - rammer og prosjektmidler pr 20 04
22

Fakta
Bakgrunn
Interkommunalt politisk råd vedtok Handlingsplanen for 2022 i sak 35/2021, den 20. desember 2021.
Regionsjefen legger nå frem en revidert Handlingsplan for 2022, basert på regnskapet for 2022, og
nye vurderinger av rammene. Saken fremmes også på bakgrunn av behovet for godkjenning av en del
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spesifikke bevilgninger (avsetninger) der det ikke er, eller vil bli fremmet egne bevilgningssaker.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen
Miljømessige konsekvenser
Ingen.
Konsekvenser for folkehelsen
Ingen.

Egenvurdering
Regnskapet for Gjøvikregionen for 2021 ble godkjent i Regionstyret den 9. mai 2022.
Fondsoversikten viste en utgående balanse pr. 31.12.2021 på kr. 17.934.435,-. Dette tilsvarer
inngående balanse pr 1.1.2022, altså de samlede midler som Gjøvikregionen Utvikling har til
disposisjon, eller har disponert (bundet).
Ikke alle disse midlene bør inntas i Handlingsplanen, da de enten er bundet opp i andre satsninger,
eller er knyttet til drift av Gjøvikregionen Utvikling.
Følgende fondsmidler holdes utenom, da de er bundet opp i andre formål (se begrunnelse under);
· Driftsfondet (kr. 4.141.406,-)
· Bedriftsretta Næringsprogram (kr. 6.389.604,-),
· Vei/bane (kr. 878.632,-)
· Stor-Oslo Nord (146.816,-), og
· Helseverkstedet (63.680,-)

Medregnet påfyll av partnerskapsmidler i 2022 (kr. 3.500.000,-), gjenstår kr. 9.814.298,- som ramme
for Handlingsplanen i 2022.
Driftsfondet holdes i utgangspunktet utenom. Det er flere grunner til dette. For det første er dette
midler dedikert til drift. For det andre kan det være aktuelt å finansiere en stillingsressurs herfra, som
skal jobbe med interkommunalt samarbeid og koordinering, uten å be kommunene om ytterligere
midler de første årene. Dette kan være en prosjektstilling, eller en fast stilling. Det er lite sannsynlig
at denne oppgaven lar seg kombinere med en eksisterende stilling i Gjøvikregionen utvikling, grunnet
arbeidsmengden. En tredje grunn til å holde driftsfondet utenom er at det er usikkert om
Gjøvikregionen Utvikling fortsatt skal ivareta prosjektledelsen for Stor-Oslo Nord, og for denne
oppgaven har Gjøvikregionen årlig fått refundert utgifter til en halv stilling. En fjerde grunn, er å
kunne ha frie midler tilgjengelig (ikke partnerskapsmidler, eller andre prosjektmidler), om det skulle
blir et behov i driften, som dukker opp. Hvis det skulle bli behov, eller vise seg formålstjenlig, kan
deler av driftsfondet legges inn i Handlingsplanen på et senere tidspunkt, og brukes til
prosjektfinansiering.
Handlingsplanen.
I revidert Handlingsplan for 2022 (vedlagt) er totalrammen på kr. 9.814.289,- lagt inn, med følgende
fordeling på de tre strategiene;

Ramme S1: Øke regionens bo- og
næringsattraktivitet
Ramme s2: Stimulere til jobbskaping,

2.453.575,-

25%

4.907.149,-

50%
Side 13 av 25

innovasjon mm
Ramme S3: Felles påvirkningsarbeid

2.453.575,-

25%

Dette innebærer en liten justering i forhold til forrige Handlingsplan, som anga at Strategi 2 kunne
disponere inntil 60% av total ramme. Regionsjefen ser imidlertid ikke behov for dette nå, og har satt
rammen til 50% av samlet ramme. Dette kan justeres ved behov.
I revidert Handlingsplan for 2022, er kr. 4.855.069,- disponert/bundet opp i tidligere bevilgninger,
vedtatte satsninger og foreslåtte avsetninger. Dette fremgår i tabellen under, i kolonne 1.
Det betyr at disponibel ramme ut 2022 er kr. 4.959.229,-.

Regionsjefen vil kommentere enkelte av prosjektene/satsningene, som det anbefales bevilget midler
til, uten at det er behov for å legge frem egne bevilgningssaker;

S2-D: Strategier for utvikling av Bright House mm.: kr. 200.000,I samarbeid med Mustad næringspark AS og flere leietakere, har Gjøvikregionen Utvikling
(GU) et særskilt ansvar for å utvikle Bright House til et aktivt innovasjonshus. GU mottar kr.
200.000,- i året fra Mustad for å utføre disse oppgavene, og halve stillingen til GUs
kommunikasjonsrådgiver går med til arbeidet. Det anbefales at det settes av kr. 200.000,- i
Handlingsplanen til aktiviteter og tiltak i den forbindelse.
S2-F: Videreføring av Cyberland sammen med Lillehammerregionen: kr. 700.000,Den nasjonale Cybersikkerhetsklyngen er nå etablert som et prosjekt, med et eget styre
utgått fra medlemsbedriftene. Tidligere regionsjef Killi har, som styreleder i interimstyret, i
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samarbeid med styremedlemmene og sekretærressurser fra Digital Innlandet, fått dette på
plass. Innlandet fylkeskommune har imidlertid avsatt midler til et videre arbeid i Cyberland
(overordna satsning) for å utnytte ringvirkningene av cyberklyngen, og dens aktiviteter. GU
bør avsette en egenandel, samt en ressurs til å bl.a. jobbe videre med akkvisisjon av statlige
(offentlige) kompetansemiljø innenfor IKT/Cyber. Enkelttiltak innenfor dette teamet, vil
regionsjefen komme tilbake til.
S2-K: Invest in Gjøvikregionen – Invest in Innlandet: kr. 100.000,Gjøvikregionen Utvikling (GU) bør sette av midler til å motta studiebesøk (fra Invest in
Norway, andre aktuelle aktører) og ha en pott som kan brukes til studiereiser, eller målretta
reiser til potensielle investorer. Dette i nær koordinasjon med aktuelle lokale
bedrifter/miljøer.
S2-O: Videreutvikle Verksted for integrerte helsetjenester: kr. 100.000,HelseInn har nå overtatt ansvaret for Helseverkstedet fullt ut, og GU bidrar ikke lenger til husleie.
GUs/Gjøviks rolle pt er å føre regnskap for tilskuddet som Statsforvalteren har gitt Helseverkstedet.
Verkstedet kan hende utvikler seg til et «innovasjonsverksted» for flere bransjer. Gjøvikregionen
Utvikling bør ha en pott med penger til å kunne bidra til en mulig tilpasning av lokalene og nye
samarbeidsprosjekter.
Regnskapsoppsett for prosjekter:
Fra og med regnskapet for 2022, vil de prosjektene som Gjøvikregionen Utvikling har ansvaret for, ha
følgende oppsett (se vedlegg for mer lesbare ord/tall);

På denne måten vil Regionstyret/Interkommunalt politisk råd få en enklere oversikt over forbruk på
de ulike prosjekt, og avvik kan forklares bedre.
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Nye prosjekter i «pipe-line»:
Handlingsplanen vil bli løpende revidert, med de bevilgninger som gjøres, og de administrative
disposisjoner som skjer ut over året. Flere kommuner, samt andre samarbeidspartnere forbereder nå
prosjekter, der det er svært aktuelt for Gjøvikregionen å gi støtte.
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Arkiv:
JournalpostID: 22/37157
Saksbehandlar: Jarle Snekkestad
07.06.2022
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
16/2022

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
13.06.2022

Grønn vekststrategi for Gjøvikregionen - innspill til planen for prosessen
Regionsjefens forslag til vedtak
1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd slutter seg til opplegget for en
revisjon av dagens Bioøkonomistrategi, nå kalt Grønn vekststrategi, med følgende
innspill til prosjektplanen;
a. xx
2. Gjøvikregionen interkommunale politiske bevilger inntil kr. 400.000,- i
partnerskapsmidler til gjennomføringen av prosessen.
3. Regionstyret gis i oppdrag å godkjenne den endelige prosjektplanen i sitt møte den
5. september.

Vedlegg i saken:
07.06.2022
Prosjektplan Grønn vekststrategi v1.1

Fakta
I Strategisk plan for Gjøvikregionen er det vedtatt at regionen Bioøkonomistrategi skal revideres, og
få navnet «Grønn strategi». Denne er nå presisert til å hete «Grønn vekststrategi».
Navnet er viktig, da det signaliserer at dette ikke er en klima- og miljøplan, men snarere en plan for
hvordan vekst kan gå hånd i hånd med bærekraft, både innen de tradisjonelle bionæringene, og alle
andre næringer.
Det henvises til vedlagte prosjektplan for Grønn strategi, versjon 1.1. for en detaljert gjennomgang av
den planlagte prosessen.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Prosessen innebærer avsetning av kr. 400.000,- til ulike tiltak underveis.
Miljømessige konsekvenser
Ingen, men gjennomføringen av den endelige strategien bør medføre miljømessige forbedringer.
Konsekvenser for folkehelsen
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Ikke relevant nå.

Egenvurdering
Drøfting
Bioøkonomistrategien til Gjøvikregionen har en varighet ut året. Det vil være en klar fordel å ha en ny
strategi på beddingen tidlig i 2023. Det handler ikke bare om å revidere tiltakene inn mot bionæringene, men å ta inn over seg alle aspekter av «Det grønne skiftet». FNs bærekraftsmål, EUsGreen Deal (og taksonomien) og norske myndighetskrav vil ga store konsekvenser for verdiskapende
virksomhet og offentlig sektor. Gjøvikregionen må forholde seg aktivt til dette, og legge en strategi
for hvordan oppfølging av bærekraftsmål kan bli en konkurransefordel for regionen.
Det er behov for en bred og god prosess, for å legge en slik strategi.
Prosjektleder vil redegjøre for prosessplanen.
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Arkiv:
JournalpostID: 22/32121
Saksbehandlar: Jarle Snekkestad
07.06.2022
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
17/2022

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
13.06.2022

Arrangementsstøtte i Gjøvikregionen - en vurdering
Regionsjefens forslag til vedtak
Saken legges frem uten innstilling.
Vedlegg i saken:
08.06.2022
Midt-Gudbrandsdal Arrangemnetsstøtte
08.06.2022
Retningslinjer for støtte til natur- og kulturbasert næringsutvikling 2022
01.06.2022
Valdres Festivalstrategi_2021-22_vedtatt (29073)

Fakta
Bakgrunn
Under Regionstyrets behandling av tilskudd til finansiering av TV-produksjonen fra Toten Skifestival i
juni 2022, ble det reist flere spørsmål om hvilke typer arrangement som kunne få støtte fra
Gjøvikregionen (GU). Det ble uttrykt ønske om å se på dette helhetlig. Regionsjefen meldte at det
ville bli lagt fram en sak om en regional støtte til arrangement i førstkommende Interkommunale
politiske råd.
Bakgrunnen for at slike spørsmål ble stilt, er at regionen i mange år har ønsket å unngå at
partnerskaps-/prosjektmidler blir enda en «søknadspott». Bakgrunnen har vært at regionen selv har
ønsket å utvikle satsninger og prosjekter, og at søknader som dumpet inn ofte kom fra allerede
ressurssterke miljøer. Praksisen med «søknadspott» førte også til at «fordelingsmessige» spørsmål
ble en viktig sak.
Det mottas selvsagt en slags «søknader» også i dag, men dette er ofte prosjekter som Gjøvikregionen
har etterspurt, bidratt til å utvikle, eller til og med leder. Eksempler er KOM (kultur, mat opplevelser)
og Nasjonal cybersikkerhetsklynge. For flere eksempler, se Handlingsplanen for Gjøvikregionen.
En annen grunn for å reise spørsmålet, er at Gjøvikregionen i meget begrenset grad gir tilskudd til
arrangement i dag.
Etablerte tilskuddsordninger.
Samtlige kommuner i regionen har en kommunal tilskuddsordning til kultur- og idrettsaktiviteter,
herunder arrangement. Dette kalles oftest «arrangement- og prosjekttilskudd». Gjøvik har flere
ordninger, både tilskudd til ordinære kulturarrangement og til større kulturarrangement. I tillegg
deler kommunene ut kulturmidler som bidrag til drift av lag og foreninger. Flere kommuner lenker
også videre til Tilskuddsportalen, der andre tilskuddsordninger fremgår, både regionale og nasjonale.
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Etter en rask undersøkelse, fant regionsjefen at det eksisterer ulike typer tilskuddsordninger til
arrangement som andre regioner i Innlandet har etablert (se vedlagte eksempler). Dette gjelder bl.a.
Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen (natur- og kulturbasert næringsutvikling –
arrangement og opplevelsesbaserte tiltak innen reiseliv) og Valdres, som har en Festivalstrategi, dvs.
en årlig støtteordning for de som ønsker å bygge opp større arrangement.
Felles for ordningene i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen, er at de ikke skal gå til investeringer. I MidtGudbrandsdal er det spesifisert at tilskuddet ikke skal brukes til drift, mens dette ikke er nevnt i
Nord-Gudbrandsdals ordning. I Valdres kan festivalstøtten også brukes til drift. Den årlige
bevilgningen til ordningene i de tre regionene ligger i området 400.-600.000,-. Det finnes helt sikkert
lignende tilskuddsordninger i flere regioner.
Innlandet fylkeskommune har for sin del, et fond for støtte av store arrangement, av nasjonal og
internasjonal betydning, med årlige tildelinger.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er i utgangspunktet intet til hinder for at Gjøvikregionen støtter arrangement, endog etablerer
en tilskuddsordning for arrangement, finansiert av enten prosjektmidler, eller partnerskapsmidler, så
fremt ikke Innlandet fylkeskommune har innsigelser til bruk av partnerskapsmidler til dette formålet.
Hvis partnerskapsmidler ikke kan benyttes, vil en ordning legge beslag på en stor del av de
prosjektmidler Gjøvikregionen selv har på fond. Per 1.1.2022 er dette kr. 1.181.121,-.
Hvis det etableres en arrangementsstøtteordning i Gjøvikregionen, vil det administrativt måtte settes
av ressurser til markedsføring, saksbehandling og oppfølging (utbetalinger, regnskap og
rapportering). Dette vil bety et merarbeid sammenlignet med i dag, men det er vanskelig å anslå
omfanget.
Miljømessige konsekvenser
Ingen i utgangspunktet.
Konsekvenser for folkehelsen
Ingen i utgangspunktet.

Egenvurdering
Det kan være positivt at flere gis en mulighet til å realisere og utvikle sine arrangement med støtte
fra Gjøvikregionen, hvis det faktisk er et merkbart behov for en slik støtte.
Formålet med en slik støtte, må da være at de bidrar til gjennomføring av Gjøvikregionens mål og
strategier, og gjerne enda mer presist, en positiv profilering av regionen.
Som tidligere påpekt, har Gjøvikregionen i meget begrenset omfang gitt tilskudd til arrangement
(inkl. konferanser ol.). Gjøvikregionen har et medansvar for Næringslivsdagen, der regionen bidrar
med en beskjeden sum (10.-15.000,-), og noen andre arrangement, bl.a. i Bright House, der regionen
sponser premier, og/eller bevertning (10.-30.000,- samlet). Gjøvikregionen har tidligere kjøpt et
antall plasser på Mjøskonferansen (kr. 25.000,-). Ut over det gis det ikke støtte til arrangement.
Det kan hevdes at tilskuddet til Totenrullen AS for finansiering av TV-produksjonen under Toten
Skifestival, var en arrangementsstøtte, men begrunnelsen for støtten var profilering og
markedsføring av regionen på NRK. Arrangementet ville ha blitt gjennomført uten støtten, men TVproduksjonen ville ha blitt vanskelig å gjennomføre.
Å åpne dørene for å gi arrangementsstøtte i en eller annen form, er selvsagt utfordrende, da det er
et komplekst tema. Det eksisterer en stor flora av arrangement (alt fra seminarer og workshops, til
store festivaler og konkurranser). Søknadene kan bli mange, og beløpet som regionen kan sette av,
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ligger kanskje i størrelsesorden 5.-600.000,-.
Gjøvikregionen kan forslagsvis velge tre innfallsvinkler til å gi «arrangementsstøtte»;
1. Vurdere eventuelle henvendelser (søknader) på fritt grunnlag, ut fra om de bidrar til å
styrke bo- og næringsattraktivitet, og markedsfører regionen positivt, uten å lage et sterkt
skille mellom arrangement og alle andre typer prosjekt regionen engasjerer seg i.
2. Utarbeide en arrangementsstrategi for Gjøvikregionen, der noen utvalgte arrangement gis
en noe tyngre utviklingsstøtte over tid (ett i hver kommune?), dels etter eksempel fra
Valdres-regionen.
3. Opprette en ny tilskuddsordning for støtte til arrangement, avsette midler og utarbeide
retningslinjer som definerer hvilke typer arrangement som kan støttes, eventuelt
størrelsen på tilskudd og avgrensninger i forhold til andre tilskuddsordninger.

Uansett valg av innfallsvinkel, er det viktig å dvele ved følgende spørsmål;
1. Er det kun kultur- og idrettsarrangement som kan støttes (med en publikumsmålgruppe, et
program etc.)?
2. Er det også andre former for arrangement som kan støttes, som for eksempel såkalte
STEAM arrangementer - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics
(språkolympiade, internasjonale hackathons ol.)
3. Er det også større konferanser ol. Innenfor industri og regional utvikling som kan støttes?

Spørsmål knyttet til eventuelle retningslinjer;
1. Er det kun nye arrangement som kan få støtte, eller kan også eksisterende arrangement få?
2. Er det kun mulig å få tilskudd en gang, eller støttes også nye tiltak i arrangement som
tidligere har fått tilskudd? Utviklingsstøtte over tid?
3. Er det kun arrangement av regional, nasjonal og internasjonal karakter som kan støttes,
eller også lokale arrangement? Hvordan avgrense?
4. Er det kun utviklingstiltak som kan gis støtte, eller kan det også gis drifts- og
investeringsstøtte? (for eksempel underskuddsgarantier, støtte til innkjøp av eiendeler
etc.)
5. Fastholdes normal støtteandel på maksimalt 50% av budsjett/godkjent kostnad, eller skal
ordningen kunne gi en høyere støtteandel?
6. Skal det gis tilskudd til arrangement som kommunene allerede gir tilskudd, eller ikke? Hvis
ja, hva skal være øvre ramme for kommunal/regional støtte? (ikke medregnet
fylkeskommunal og statlig støtte?) Bør det være en øvre ramme for samlet offentlig støtte?
7. Skal det settes et begrenset maksimum tilskuddsbeløp pr. søknad, slik at kanskje flere
søkere får støtte, eller skal vedtaksinstansen stå fritt til å prioritere beløpsstørrelse?
8. Hvem skal kunne søke - kun private og frivillige organisasjoner (registrert i foretaks- eller
frivillighetsregister) som kan søke, eller også kommunene? Hvem har størst behov?

Flere spørsmål kan helt sikkert stilles, men dette er et knippe av de mest sentrale.
Drøfting
Spørsmålet om etablering av en eller annen form for arrangementsstøtte i regi Gjøvikregionen, bør
behandles som en totrinns-rakett.
I denne første saken er det viktig at Interkommunalt politisk råd drøfter pro et contra, og gir
regionsjefen et oppdrag. Spørsmålene over må besvares, før regionen lander sin konklusjon.
Det første spørsmålet som bør stilles, er knyttet til behovet. Dagens tilskuddsordninger er mange, og
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Gjøvikregionen har til nå, i liten grad opplevd en etterspørsel etter slike stilskudd. Det kan være fordi
regionen har vært tydelig på at det ikke gis arrangementsstøtte i særlig grad. Det kan også være at de
arrangement som er i gang, finner sin finansiering gjennom allerede eksisterende ordninger.
Regionsjefen ser vel at en eventuell støtte fra Gjøvikregionens vil komme i tillegg til, og kanskje på
toppen av, andre tilskuddsordninger.
Regionsjefen ser at det å åpne opp for å kunne støtte arrangement, vil medføre en økt
oppmerksomhet om Gjøvikregionen som «tilskuddsgiver», og skape forventninger hos mange aktive
aktører. Dette må håndteres på en god og ryddig måte.
I valget mellom de ulike typer arrangement det skal kunne gis støtte til, vil regionsjefen helle i retning
av at dette bør være kultur- og idrettsarrangement i Gjøvikregionen, helst av nasjonal og
internasjonal karakter. Hvis det åpnes for «alle» typer arrangement, blir det krevende å avgrense og
prioritere. Men, her bør interkommunalt politisk råd gjøre sin vurdering.
Gjøvikregionen Utvikling vil få et merarbeid med en ny arrangementsstrategi/ny tilskuddordning med
egne retningslinjer (alt 2 og 3 over) i form av markedsføring, søknadsbehandling, vedtak og
oppfølging knyttet til utbetalinger, rapportering og regnskap. Regionsjefen vil mene at en
arrangementsstrategi, eller kanskje helst en tilskuddsordning, er den mest «rettferdige» ordningen.
Det kan settes av en pott, settes en søknadsfrist og til slutt fordeles beløp i en og samme sak. Hver
enkelt søker får kanskje ikke et veldig stort tilskudd, men det er et bidrag.
Regionsjefen ser at prosjektmidler utenom partnerskapsmidlene, er begrensede, og vil mene at en
eventuelle tilskudd vil måtte finansieres fra partnerskapsmidler, enten det etableres en egen
ordning, eller ikke.
Alternative løsninger
Alternativet til å etablere en form for arrangementsstøtte i Gjøvikregionen, er å fortsette dagens
praksis der regionen i prinsippet ikke gir tilskudd til arrangement. Til nå, med unntak av tilskuddet til
Toten Skifestival (tilskudd til TV-produksjon, ikke arrangement), har Gjøvikregionen kun gitt
småbeløp til noen få arrangement. Disse har vært sterkt knyttet til utviklingen av Bright House som
innovasjonshus.
Da vil man unngå å etablere en ny «arrangementsstrategi», eller en «tilskuddsordning».
Konklusjon
Interkommunalt politisk råd kan forslagsvis, ut fra sin drøfting, velge en av de følgende konklusjoner;
1. Gjøvikregionen gir i utgangspunktet ikke støtte til arrangement, annet enn i særlige tilfeller,
når det har stor betydning for profileringen av regionen og når det bidrar til et aktivt Bright
House.
2. Gjøvikregionen utarbeider en arrangementsstrategi, der ambisjonen er å utvikle noen
særlig viktige arrangement, som profilerer regionen nasjonalt og internasjonalt.
3. Gjøvikregionen etablerer en ny tilskuddsordning for støtte til arrangement, og regionsjefen
legger fram forslag til retningslinjer i neste interkommunale politisk råd den 7. oktober.
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Arkiv:
JournalpostID: 22/37196
Saksbehandlar: Jarle Snekkestad
07.06.2022
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
18/2022

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
13.06.2022

Referatsaker Gjøvikregionen IPR den 13. juni 2022
Regionsjefens forslag til vedtak
Referatsakene tar til etterretning.

Vedlegg i saken:
08.06.2022
Sak 16-2022 - Profilering og markedsføring av Gjøvikregionen - budskap og
merkevare (oppfølging av sak 062022 i interkommunalt politisk råd)
08.06.2022
Sak 20-2022 - Årsrapport 2021 for Gjøvikregionen Utvikling
08.06.2022
Årsrapport for Gjøvikregionen 2021
08.06.2022
Sak 21-2022 - Regnskap for drifts- og prosjektmidler Gjøvikregionen 2021
08.06.2022
Vdl 0 - Fondsføringer 2021(1438715)
08.06.2022
Vedl 1 driftsregskap Gjøvikregionen(1438716)
08.06.2022
vdl 2 detaljerte føringer m korrigeringer(1438717)
08.06.2022
Vdl 3 Detaljert info om utvalgte prosjekt(1438718)
08.06.2022
Vdl 4 pr tiltak(1438719)
08.06.2022
vdl 5 tilgang på pakspa- og prosjektmidler pr 1.1.22(1438720)
08.06.2022
Protokoll Regionstyret 09.05.22

Fakta
Sak 21/2022 i Regionstyret: Regnskap for Gjøvikregionen Utvikling.
Sak 20/2022 Årsrapport for Gjøvikregionen.
Det fremgår ikke av Samarbeidsavtale eller Delegeringsreglementet om det er Interkommunalt
politisk råd, eller Regionstyret som skal behandle regnskapet. Regnskapet ble godkjent av
Regionstyret den 9. mai, og det ble bestemt at saken legges frem som referatsak i Interkommunalt
politisk råd, i tilfelle rådet ønsker å behandle regnskapet. Årsrapporten ble behandlet i samme møte,
og legges også ved.
Sak 16/2022 Profilering og markedsføring av Gjøvikregionen – budskap og merkevare.
Saken legges ved som referatsak, da det i Interkommunalt politisk råd den 21. mars (NTNU) kom
spørsmål knyttet til merkevare, noe som medførte at saken kom opp til ny behandling i Regionstyret
den 9. mai.
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Anne Kristin
Saksbehandlar:
Vestrum
08.06.2022
Dato:
Arkiv:
JournalpostID:

Saksframlegg

Saksnr.
19/2022

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
13.06.2022

Godkjenning av protokoll - Interkommunalt politisk råd 13.06.2022
Regionsjefens forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.
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