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Åpen post – relevant informasjon fra regionen og Oppland fylkeskommune – ordskifte.
- Fylkesvaraordfører Kjersti B Fremstad er utfordret til å innlede om regional plan for verdiskaping,
tilskuddsordning grønt skifte, biostrategi for innlandet, regionreform- «ny» region innlandet.

Sakliste
Sak nr.
05/2017
06/2017
01/2017
02/2017
07/2017
08/2017
09/2017

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte Regionrådet
27.01.17
Orienteringssak:
Valg av E-16 som nordlig alternativ som
stamveg mellom Øst- og Vestlandet
Orienteringssak - Topro kompetanse
Årsrapportering 2016
Regnskap for regionrådet 2016
Disponering av partnerskapsmidler 2017

Gjøvik, 13.03.2017
Tore Jan Killi

Arkivsaknr.
17/1346
17/1346
17/3147
17/3148
17/3149
17/3150
17/3151

Arkiv:

FE - 033

JournalpostID:

17/2566
Anne Kristin
Vestrum
31.01.2017
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Saksframlegg

Saksnr.
05/2017

Utvalg
Regionrådet

Møtedato
17.03.2017

Godkjenning av protokoll fra møte Regionrådet 27.01.17
Regionsjefens forslag til vedtak:
Protokollen fra møte i Regionrådet 27.01.17 godkjennes.

Vedlegg i saken:
31.01.2017
PROTOKOLL REGIONRÅDET 270117
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Arkiv:

FE - 033

JournalpostID:
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Anne Kristin
Vestrum
13.03.2017
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06/2017

Utvalg
Regionrådet
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17.03.2017

Orienteringssak
Sakene tas til orientering.

Underliggende saker:
Saksnr.
Tittel
01/2017
Valg av E-16 som nordlig alternativ som stamveg mellom Øst- og Vestlandet
02/2017
Orienteringssak - Topro kompetanse
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Tore Jan Killi
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Saksframlegg

Saksnr.
01/2017

Utvalg
Regionrådet

Møtedato
17.03.2017

Valg av E-16 som nordlig alternativ som stamveg mellom Øst- og Vestlandet
Regionsjefens forslag til vedtak:
Regionrådet i Gjøvikregionen slutter seg til argumentasjonen fra Regionrådet i Valdres og vil anbefale
at man prioriterer E 16 Filefjell som nordlige alternativ i stamvegutbyggingen mellom øst-vestlandet
Fakta:
Utredning om forbindelser mellom Øst – og Vestlandet SVV 2015 (se SVV.no, utredninger).
Statens vegvesen gjennomførte i 2005/06 en strategisk utredning om vegforbindelsen mellom
Østlandet og Vestlandet. Målet for denne var å besvare spørsmål fra Stortinget om
arbeidsfordelingen mellom vegrutene mellom øst og vest ( E 16,rv 52,rv 50, E134).Utredningen skulle
også gi grunnlag for en samlet strategi for utviklingen av stamvegnettet mellom Øst- og Vestlandet.
SVV foreslår 134 som framtidig hovedvegforbindelse mellom Øst- og Vestlandet, samtidig fastslår
SVV at E 134 i hovedsak ikke kan dekke de behov som de andre vegforbindelsene mellom Oslo og
Bergen dekker. Derfor mener de at den «andre prioriterte riksvegforbindelsen over fjellet bør være
rev 52 over Hemsedal eller E 16 over Filefjell.»
Egenvurdering:
Regionsjefen ber om at Regionrådet i Gjøvikregionen gir sin fulle støtte til E-16 over Filefjell som det
nordlige alternativet som stamveg mellom Øst- og Vest, fordi:
· Restinvesteringene er minst, og beregnet til kr 10,7 mrd mindre enn på rv 52, og kr 10,2
mrd mindre enn på rv 7
· Samfunnsøkonomisk beste løsning å velge E-16 (jfr pkt over)
· Viktig vegrute mot vest for nordlige del av Østlandet – spesielt viktig for Mjøsregionen og
Valdres mtp at Valdres kan ta del i utviklingen som skjer i Gjøvikregionen.
· E 16 vil knytte Bergen og Oslo sammen via fv 51 via Valdresflya. Helårsveg over Valdresflya
blir påkrevet i denne sammenheng.
· Tarfikkgrunnlaget ÅDT er på et høyere nivå sør for Fagernes på E 16 enn det er på rv 7 sør
for Gol. Høyere ÅDT sør for Fagernes er til sammenligning større enn på E 6 ved Otta.
Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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Tore Jan Killi
11.03.2017

Saksframlegg

Saksnr.
02/2017

Utvalg
Regionrådet

Møtedato
17.03.2017

Orienteringssak - Topro kompetanse
Regionsjefens forslag til vedtak:
Regionrådet tar orienteringen fra Topro kompetanse til etterretning og ber om at kommunene
vurderer bruk av den kompetansen som tilbys.

Fakta:
Orientering fra Thomas Frydenlund.
Egenvurdering:
«Skriv her»
Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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17/8423
Tore Jan Killi
11.03.2017

Saksframlegg

Saksnr.

Utvalg

Møtedato

07/2017

Regionrådet

17.03.2017

Årsrapportering 2016
Regionsjefens forslag til vedtak:
Regionrådet tar årsrapporten til orientering
Vedlegg i saken:
11.03.2017
Vedlegg sak 8 Årsrapportering i hht Handlingsplan for Gjøvikregionen 2016
Fakta:
Se vedlagt rapport basert på gjennomføring av handlingsplanen for 2016
Egenvurdering:
Det vises også til at det blir gitt en orientering i regionrådet der man vil sette utvikling av tiltakene i
en samlet kontekst.
Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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Tore Jan Killi
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Saksnr.
08/2017

Utvalg
Regionrådet

Møtedato
17.03.2017

Regnskap for regionrådet 2016
Regionsjefens forslag til vedtak:
Regionrådet vedtar framlagte drifts- og prosjektregnskap for 2016

Vedlegg i saken:
11.03.2017
Kopi av vedlegg 1 sak 9 regnskap regionrådet 2016 samlet
11.03.2017
Kopi av vedl 2 sak 9 Regnskap 2016 Regionrådet - detaljert på prosjekt
Fakta:
Regionkontoret er ansvarlige for å kontere og følge opp de økonomiske forpliktelsene ift drift av
regionrådet og dets aktiviteter – dette styres av årlige vedtatte budsjett. Tilsvarende gjøres for alle
løpende aktiviteter/ tiltak som er finansiert av partnerskapsmidler – de fleste prosjekt er knyttet til
egen objektkoder. Regnskapet føres av Gjøvik kommune og det blir revidert sammen med øvrig
regnskap i Gjøvik kommune.
Egenvurdering:
Årets regnskap er preget av at regionkontoret har vært gjenstand for en omfattende omorganisering
der tid er blitt brukt på å legge ned og avslutte forpliktelsene til Gjøvikregionen næringsråd. Videre
har man etablert og opporganisert Gjøvikregionen Utvikling, samt at man har hatt stor aktivitet i
Byregionprosjektet hvor det er ført eget regnskap med detaljert rapportering til KMD.
Årets driftsoverskudd må sees i denne sammenheng, samt at organisasjonen nok har vært
underbemannet ift oppgaver. Det kan påpekes et overforbruk i ett av de større prosjektene som
avsluttes i år – musikkregionen Gjøvik. Dette kan tilskrives stor aktivitet, skifte av ledelse, forlengelse
og avvikling av prosjektet. Overforbruket er dekket av fondet.
Vi mener ellers å ha god kontroll på driftsøkonomien og detaljert, god oversikt over
prosjektregnskapet. Vi viser ellers til vedlagte drifts- og prosjektregnskap.
Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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Regionrådet
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Disponering av partnerskapsmidler 2017
Regionsjefens forslag til vedtak:
Regionrådet vedtar framlagt for drifts- og prosjektregnskap for 2016

Vedlegg i saken:
11.03.2017
vedl 1 sak 10 forslag til disponering av partnerskapsmidler 2017
11.03.2017
vedlegg 2 sak 10 PROSJEKTPLAN - Mat kultur og opplevelser
Fakta:
Det foreslås å avsette en ramme på kr 5,8 millioner til utviklingstiltak som skal Løfte Gjøvikregionen,
sette regionen på kartet og gjøre regionen attraktiv for etableringer og næringsutvikling.
Egenvurdering:
I 2016 har det foregått en grundig prosess over 4 hele dager der representanter fra det offentlige,
næringslivet, skoler- og FOU-institusjoner har drøftet og samrådd seg på hvordan man sammen kan
«Løfte Gjøvikregionen». Samhandling i relevante, kompetente og tillitsfulle nettverk skal være
plattformen for et utviklingsarbeid som skal ta utgangspunkt i å skape arbeidsplasser spesielt innen
områder der regionen allerede har et fortrinn. I tillegg vil aksjon, handling og aktivitet prioriteres
framfor at man avventer best mulig detaljplanlegging og prosjektmakeri.
Erfaringer fra 2016 er at samhandlingen og arbeidsmetodikken vi nå har innført regionalt virker og at
det nå er viktigst å finne – og få på plass flere «kloke hoder» som kan jobbe sammen på heltid med å
utvikle regionen til å bli nasjonalt interessant. I vedlagte forslag til disponering av partnerskapsmidler
( se vedlegg) er det lagt vekt på rammebevilgninger framfor disponering av midler i enkeltprosjekt.
Dette er også hensiktsmessig når en ser på de konkrete målsettinger og resultatmål som er trukket
opp i Byregionprosjektet. Dette vil det bli redegjort for på regionrådsmøtet.
Konsekvens for folkehelse:
«Skriv her»
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