
 
 
 

Innkalling 
 
 

Utvalg: Regionrådet 
Møtested: Glassverket, Strand hotell 
Dato: 15.06.2018 
Tid: Kl. 08:30 

 
Forfall meldes til postmottak@gjovik.kommune.no, slik at varamedlem kan bli kalt inn. 
 
Varamedlem møter etter nærmere innkalling. 
 
 
Agenda for dagen: 
kl. 08.15 kaffe og en kakebit 
kl.08.30 møtestart – behandling av saker 
kl.11.30 lunsj i hotellets restaurant 
 
 
 
Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
20/2018 Åpen post og orienteringssaker - Regionrådet 

15.06.18 
18/5790  

21/2018 Godkjenning av protokoll - Regionrådet 
04.05.18 

18/5790  

22/2018 Forslag til møtedatoer for regionrådet høsten 
2018 

18/5522  

23/2018 Oppnevning av kommunale representanter til 
referansegruppe i fbm fylkesfusjonen 

18/5523  

24/2018 Byregionprogrammet - sluttrapport 18/5524  

25/2018 Høringsinnspill og vurderinger Strategisk plan 
2018-2022 

18/5521  

 
 
Gjøvik, 08.06.2018 
 
 
Tore Jan Killi 
Leder regionrådet 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 18/32156 

Saksbehandlar: Åshild Holstad Endal 

Dato: 08.06.2018 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

20/2018 Regionrådet 15.06.2018 

 
 

Åpen post og orienteringssaker - Regionrådet 15.06.18 
 
Tas til orientering. 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 18/32157 

Saksbehandlar: Åshild Holstad Endal 

Dato: 08.06.2018 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

21/2018 Regionrådet 15.06.2018 

 
 

Godkjenning av protokoll - Regionrådet 04.05.18 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokollen fra 04.05.18 godkjennes. 
 
Vedlegg i saken: 
08.06.2018 Protokoll REG 04.05.18 
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Arkiv:  

JournalpostID: 18/31910 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 06.06.2018 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

22/2018 Regionrådet 15.06.2018 

 
 

Forslag til møtedatoer for regionrådet høsten 2018 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
Regionrådet møter høsthalvåret 2018 som følger ; 
21.september i Østre Toten 
 9.november i Vestre Toten 
14.desember i Søndre Land 
 
Ordfører og rådmannsmøter avholdes 31.august, 12.oktober og 23. november 
 
 
Fakta: 
«Skriv her» 
 
Egenvurdering: 
«Skriv her» 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 18/31911 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 06.06.2018 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

23/2018 Regionrådet 15.06.2018 

 
 

Oppnevning av kommunale representanter til referansegruppe i fbm fylkesfusjonen 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
1.Regionrådet i Gjøvikregionen utnevner 2 representanter for kommunene i Gjøvikregionen til den pt 
ikke etablerte referansegruppen som skal skape god dialog mellom Fellesnemda og kommunene i 
arbeidet med fylkesfusjonen . 
2. Følgende utnevnes: ___________________________    ________________________ 
 
 
 
Fakta: 
På siste møte mellom arbeidsutvalget i fellesnemda ble etterspurt bedre dialog mellom kommunene 
og fellesnemda. På møtet ble det opplyst at en refareransegruppe av representanter fra kommunene 
i de ulike regionene ville bli oppnevnt. Til nå har ikke noe skjedd og det har oppstått noe 
utålmodighet blant ordførerne. Informasjon og god dialog etterspørres. 
 
Egenvurdering: 
«Skriv her» 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 18/31912 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 06.06.2018 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

24/2018 Regionrådet 15.06.2018 

 
 

Byregionprogrammet - sluttrapport 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
1. Regionrådet tar sluttrapporten til orienteringog og ber om at styringsgruppas forslag til 
videreføring av metodikk, arbeidsform og prioritering av satsingsområder blir hensyntatt i 
prioritering av ressurser og vektlagt i arbeidet med ny organisering og styring av det regionale 
utviklingarbeidet. 
 
 
Vedlegg i saken: 
07.06.2018 Sluttrapport ByR fase II utkast pr 07.06.18 
 
Fakta: 
Det overordnede og langsiktige målet for Byregionprogrammet (ByR) i Gjøvikregionen har vært å bli 
en mer attraktiv og utviklingsorientert region med en sterkere vekst enn det den har i dag.  I fase I av 
programmet ble det innhentet kunnskap om Gjøviks funksjon for omlandet og omlandets funksjon 
for Gjøvik. I fase II av programmet har Gjøvikregionen gjennomført tiltak for å styrke samspillet 
mellom regionsenteret og omlandet og der i gjennom vekstkraften for hele regionen 
 
Byregionprogrammet skal bidra til næringsvekst gjennom:   
 

· Forbedret samhandling på tvers av kommuner, aktører i virkemiddelapparatet og 
næringslivet. 

· Utvikling av en tydelig, langsiktig og forutsigbar regional næringspolitikk. 
· Konkrete tilretteleggingstiltak i.f.t logistikk, samferdsel, kompetanse, kommunikasjon mv. 

 
Formål 

· Gjøvikregionen skal bli mer attraktiv og utviklingsorientert region med en sterkere vekst i 
arbeidsplasser og befolkning enn den har i dag. Dette skal oppnås gjennom å iverksette og 
følge opp et sett av strategiske tiltak og aktiviteter, på en tverrfaglig måte. 

Hovedmål 
· Sikre og etablere 500 arbeidsplasser ut fra eksisterende næringsliv i perioden 2015-2018. 

 
     Se ellers detaljert sluttrapport 
 



Side 7 av 11 

 

 
 
 
 
Egenvurdering: 
Regionsjefen vurderer Byregionprosjektet som vellykket både i forhold til arbeidsform/metodikk og 
resultatoppnåelse.  Gjennom prioritering av de utvalgte satsingsområdene har man fått til en mer 
kraftfull satsing på arbeidsplassutvikling i Gjøvikregionen. Det er utviklet nye samarbeidsmåter og 
samarbeidsarenaer som gir mer effektiv bruk av ressurser. Metodikken i ByR bør i ettertid være 
mønsterdannende for hvordan regionen arbeider med konkrete prosjekter som skaper 
arbeidsplasser. Byregionprogrammet har lagt et godt grunnlag for utviklingsarbeidet fremover, og 
økt forventningene til hva man skal få til gjennom regional samhandling. Regionsjefen er enig i 
anbefalingene som styringsgruppa foreslår : 
 

· Nye samarbeidsmåter og arenaer som er etablert i løpet av prosjektperioden må 
videreføres og videreutvikles.  

· Kommunene har prioritert og økt ressursene til næringsarbeid på kommunalt nivå. En 
eventuell regional næringsutviklingsstrategi må henge sammen med kommunale 
næringsstrategier, og kommunene må være i førersetet på dette arbeidet. 

· Anbefalinger fra styringsgruppen og videre arbeid med aktiviteter som har vært en del av 
ByR innarbeides i strategisk plan for Gjøvikregionen. 

· Strategisk plan må tydeliggjøre rolle- og ansvarsfordeling mellom kommunalt og regionalt 
nivå. 

· Regionen må utvide sine alliansepartnere til å omfatte Innlandet/Mjøsregionen, med særlig 
fokus på aksen Elverum – Raufoss (Smart City tankegang) 

 
Innen kommersialisering av forskning mangler en i noen grad bevissthet og krav til at økonomiske 
bidrag skal føre til næringsut- og produktutvikling. I noen tilfeller mangler også sentrale aktører for å 
komplettere et fruktbart Triple Helix samarbeid. Eksempelvis vil regionsjefen påpekte viktigheten av 
å få på plass en komplett innovasjonsstruktur innen bioøkonomi og IKT. Det anbefales å kartlegge 
aktører innen Triple Helix på områdene, slik at regionen kan vurdere om det er nok tynge innenfor de 
ulike elementene til å utgjøre et komplett system. Dersom konklusjonen er at man ikke har det, må 
regionen få på plass de aktørene som trengs for å lage komplette systemer. En mulighet er søke å bli 
en del av et større økosystem i Innlandet/Mjøsregionen (Smart Spesialisering). 
 
Behovet for en strategi for tydelig og samordnet kommunikasjon skulle delvis tas hånd om gjennom 
arbeidet med en kort, konkret og kommuniserbar næringsutviklingsstrategi . Kjennskapen til 
mulighetene i regionen og innovasjonsevnen i selskaper og kunnskapsmiljøer må økes. En 
gjentagende forespørsel fra kommuner og næringsliv som må følges opp er behovet for en 
presentasjon av regionen, presentasjons- og standmateriell. Dette arbeidet bør følges målrettet opp 
når regionens kommunikasjonsrådgiver er på plass til høsten. Det er ellers interessant og spennende 
at styringsgruppa foreslår å etablere en struktur som jobber proaktivt med å tiltrekke seg spesifikt 
næringsliv. Stryringsgruppa benevner nødvendigheten av å opprette utvalgte team såkalte 
«huntingteam» som kan ha stor kompetanse innen spesielle områder og henvende seg direkte til 
spesielle bedrifter eller bedriftsmiljø som en vil skal etabelere seg i regionen. 
 
Det har vært en utfordring at aktivitetene i ByR har vært så tett sammenkoblet med primæraktviteter 
i Gjøvikregionen Utvikling. Det har vært vanskelig for prosjektansvarlig (ordfører-rådmannskollegiet) 
å skille mellom prosjektaktiviteter og drift av regionkontoret, noe som har gått på bekostning av 
gjennomføring og framdrift.  
 
Se ellers detaljert sluttrapport, samt ytterligere  informasjon som blir gitt på møtet. 
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Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 18/31909 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 06.06.2018 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

25/2018 Regionrådet 15.06.2018 

 
 

Høringsinnspill og vurderinger Strategisk plan 2018-2022 
 
Regionsjefens  forslag til vedtak: 
1. Regionrådet tar høringsinnspill og vurderinger til orientering. 
2. Regionrådet ber om at innspill som kommer fram på møtet vurderes innarbeidet i planutkastet til 
startegisk plan som sendes på høring med frist 10.september 2018. 
 
 
Vedlegg i saken: 
06.06.2018 Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2022 - høringsutkast 
06.06.2018 vedl 1 Strategisk plan - handlingsplan 2018 
06.06.2018 vedl 2 hp - excel 
06.06.2018 vedlegg 3 , Sammendrag av de strategiske planene og ulike drøftinger og 

saksframlegg - vedl 3 sak 
06.06.2018 høringsinnspill fra Gjøvik formannskap 
 
Fakta: 
Vedlegg: 
 06.06.2018            Revidert utkast til strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2022 
06.06.2018             Revidert utkast til handlingsplan for Gjøvikregionen 
24.05.2018             Sammendrag av strategiske planer og ulike drøftinger og saksframlegg            24.05.2018             
Høringsinnspill fra Gjøvik kommune 

 
I regionrådets møte 04.05.2018 la regionsjefen fram sak 19/2018 – Utkast til strategisk plan for 
Gjøvikregionen 2018-2022, inkl. handlingsplan for samme periode. Det ble vedtatt å sende planen ut til 
kommunene for innspill fram til neste regionrådsmøte 15.06.2018 – før ferdigstillelse og endelig planforslag 
sendes til høring, med endelig høringsfrist 10.09.2018. 
Vi har kun mottatt innspill fra Gjøvik kommune (vedlagt). I de vurderingene som følger har vi forsøkt å svare 
opp innspillene fra Gjøvik kommune. Videre har vi i vedlagte reviderte utkast til plan fulgt oppfordringen fra 
Regionrådet om å stramme opp språk og redusere planens omfang. 

 
 
Egenvurdering: 
Ny strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2022 skal erstatte gjeldende Strategisk plan for Gjøvikregionen 
2016-2019 – samt Styringsdokument for Gjøvikregionen 2017-2018 og den gjeldende handlingsplanen for 
Gjøvikregionen Utvikling sin virksomhet. I vedlagte reviderte planutkast begrunnes dette ytterligere. 
 
Vurderinger og kommentarer til høringsinnspill 
Vedlagte utkast til Strategisk plan for Gjøvikregionen er kortet ned, i tråd med signaler fra kommunene. 
Rådmannen i Gjøvik skriver at han håper at den strategiske planen som nå skal utarbeides kan legge strategien 
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for en periode framover, og formannskapet i Gjøvik mener at de regionale organisasjonsutviklingsprosesser må 
sees i sammenheng med den strategiske planen.  
Regionsjefens kommentar til dette er at de strategier og satsningsområder som nå ligger i planen er omforente; 
de har ligget til grunn i flere år, og vil ligge til grunn i mange år fremover. Regionsjefen har tidligere 
understreket at det er naturlig med en vurdering av Strategisk plan i det første året i ny valgperiode, noe som 
tilsier en vurdering i 2020. 
Gjøvik formannskap mener at det må klargjøres enda mer hva som skal gjøres på hhv kommunenivå og 
regionnivå.  
Regionsjefen er helt enig i denne ambisjonen, men samtidig må det erkjennes at sylskarpe grenseganger ikke er 
mulig å definere. Det vil alltid være en gråsone, forhåpentlig ikke altfor stor, men den vil være der. Da blir det 
viktig at dialogen mellom kommunene og regionnivået er åpen og tillitsfull, og at avklaringer kan skje 
underveis. Det er også viktig å samarbeide godt generelt og i  enkeltsaker. 
Regionsjefen vil, i tråd med et tidligere vedtak i Regionrådet, legge frem en egen sak høsten 2018, om 
organisering og arbeidsdeling. Dette vil omfatte hvordan den regionale politiske organiseringen og den 
regionale administrative organiseringen skal være, samt arbeidsdelingen mellom enkeltkommunene og 
Gjøvikregionen Utvikling. Utgangspunktet er at Gjøvikregionen Utvikling er Regionrådets verktøy for å ivareta 
Gjøvikregionens felles regionale satsningsområder. Det kan derfor også være aktuelt med en revisjon av 
reglementet i denne sammenhengen, samt ift drøfting av lovtekst rundt regionråd i forslaget til ny 
kommunelov. 

 
Regionsjefen mener at i den Strategiske planen som nå legges fram, er godt samordnet med 
satsningsområdene i den enkelte kommune (kommuneplan, næringsplan), samt godt samordnet med de 3 
planene som fylkeskommunene nylig har vedtatt. Regionsjefen registrerer imidlertid at kommuneplanleggerne 
kunne ønske seg et møtepunkt med Gjøvikregionen Utvikling, slik næringsrådgiverne har i Næringsforum. 
Regionsjefen vil derfor foreslå å reetablere et Planforum, der kommuneplanleggerne og regionsjefen kan sikre 
en koordinering av viktige prosesser, og kvalitetssikre innholdet i saksutredninger av betydning for både 
regionen og den enkelte kommune.   
  
Gjøvik kommune uttaler at arbeidet på regionalt nivå må basere seg enda klarere på føringer fra 
eierkommunene.  Kommunene må være bestillere av oppdrag fra regionalt nivå og ikke omvendt. Dette stiller 
krav til engasjement og deltakelse fra alle kommuner, samt at bestillingene er mest mulig konkrete. 
Regionsjefen vil mene at Strategisk plan er Regionrådets (altså kommunenes) bestilling til Gjøvikregionen 
Utvikling. I den årlige godkjenningen av handlingsprogrammet vil kommunene, gjennom Regionrådet, prioritere 
hva Gjøvikregionen utvikling skal utføre. 
  
Gjøvik kommune peker på at Gjøvikregionens forhold til, og kontakt med næringslivet og særlig SMB-
bedriftene, må omtales mer. 
Regionsjefen mener det verken er riktig eller i praksis mulig å avgrense hvilke miljøer eller bedrifter 
Gjøvikregionen Utvikling skal ha kontakt med, eller forholde seg til. Det vil varierere fra sak til sak, og vil ha et 
spenn fra store klynger, til en mindre enkeltbedrift. Det avgjørende er i hvilket prosjekt eller hvilken 
sammenheng det skjer. I saksdokumentet til Gjøvik kommune pekes det på at kommunen selv ønsker å være 
den aktøren som er i tetteste dialog med SMB-bedriftene. Kommunen(e) må klargjøre om de selv skal ha 
ansvaret for førstelinjen for bedriftene når de har behov for bistand inn mot virkemiddelapparatet, 
bedriftsrådgivning og i forbindelse med næringsarealer.  

 
Gjøvikregionen skal på sin side ivareta overordna felles regionale satsninger innenfor IKT, BIO, Samferdsel osv. I 
den sammenhengen er mobilisering av bedrifter fra alle kommunene viktig. Kanskje også bedrifter utenom 
Gjøvikregionen. Likedan kontakt inn mot næringshager, kunnskapsmiljøer innenfor industri, landbruk osv. og 
universitets- og fagskolemiljøer, for å nevne de mest sentrale. Gjøvikregionen Utvikling skal, ut fra 
Regionrådets bestilling (Strategisk plan), skape gode arenaer og legge til rette for samskaping, blant annet i det 
nye Innovasjonshuset, som skal være en ressurs for alle kommunene. Gjøvikregionen Utvikling må derfor ha en 
kontaktflate mot mesteparten av næringslivet, men samtidig ha en veldig god dialog med kommunene om 
dette. Regionsjefen vil redegjøre mer for dette i saken til høsten, om den regionale organiseringen og 
arbeidsdelingen. 

 
Gjøvik kommune mener målsettingene må gjøres tydeligere. Regionsjefen mener antall mål og valgte 
målsettinger på nåværende stadium er på et riktig konkretiseringsnivå, men at hver enkeltsatsing (prosjekt) 
innen satsingsområder skal detaljeres og konkretiseres før iverksetting etter PLP-metodikk. 
Eksempelvis er indikatoren for om regionen lykkes med målet om økt verdiskapning (omsetning) og 



Side 11 av 11 

 

sysselsetting knyttet til å prestere bedre enn landsgjennomsnittet. Samtidig har Gjøvikregionen bestemt seg for 
å sammenligne seg med de «beste» i Norge; Ålesund, Kongsberg og Grenland.  

 
Verdiskapning kan defineres på mange måter. Den vanligste er knyttet til at verdien av produserte og solgte 
varer (omsetningen) bør være høyere enn forbruket av varer og tjenester i produksjonen; altså skape et 
overskudd som kan defineres som verdiskapning. I Gjøvikregionens mål er kun omsetning nevnt i parentes. 
Omsetningsutviklingen i Gjøvikregionen kan sammenlignes med omsetningsutviklingen i landet, og 
derigjennom vise om vårt mål nås. Lønnsomhet kan selvsagt tas inn som det endelige målet på 
verdiskapningen, altså om lønnsomhetsutviklingen i næringslivet i Gjøvikregionen er bedre enn landet. 
Telemarksforskning skal hvert år gi oss detaljerte tall for lønnsomhet og produktivitet i næringslivet i slutten av 
september. 
Befolkningsutviklingen er viktig av flere grunner; Den er viktig for den kommunale økonomien, og den sier noe 
om regionens attraktivitet. Et mål om en årlig befolkningsvekst i alle kommunene, og at regionen skal ha en 
årlig vekst på minst 1 %, er ambisiøst.  

 
Gjøvik kommune spiller inn at det bør etableres tydelige indikatorer for resultatoppfølging på de ulike 
satsingsområdene.  
Regionsjefen mener dette er et interessant innspill, men ønsker å utvikle måleindikatorer for de ulike prosjekt 
og satsinger, når det konkretiseres gjennom prosjektplaner, eller utviklingsavtaler. Da kan man ha en grundig 
prosess knyttet til hva som mer detaljert skal måles, og hvem som skal måles. Alt med utgangspunkt i de 
overordna målene.  

 
For eksempel innenfor Bioøkonomi; Antall bioprosjekter i antall bedrifter, hva skal prosjektene føre til? Økt 
markedsandel? Effektivisering i produksjonen og derigjennom mer effektiv utnyttelse av varer? Bidra til å 
oppfylle miljømål? Måleindikatorene vil variere avhengig av hva slags prosjekt vi snakker om, og må helst 
skreddersys ut fra hva som ønskes oppnådd.  
Regionsjefen vil til slutt takke for godt og viktig innspill til høringsutkastet av Strategisk Plan fra Gjøvik 
kommune. Nå sendes revidert plan på en formell høring til kommunene og våre samarbeidspartnere i 
næringsliv og til viktige kompetanseinstitusjoner. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
 
 
 


