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Saksbehandlar: Åshild Holstad Endal 

Dato: 07.12.2018 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

35/2018 Regionrådet 14.12.2018 

 
 

Godkjenning av protokoll fra Regionrådsmøte 09.11.18 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Protokollen fra 09.11.18 godkjennes. 
 
Vedlegg i saken: 
07.12.2018 Protokoll REG 09.11.18 
 
 
 
 
  



Side 3 av 8 

 

  

Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 18/83323 

Saksbehandlar: Åshild Holstad Endal 

Dato: 07.12.2018 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

36/2018 Regionrådet 14.12.2018 

 
 

Orienteringssaker REG 14.12.18 
 
Tas til orientering. 
 
Orienteringer: 

· Info fra Oppland Fylkeskommune, regionreform m.m 
 

· Info fra Gjøvikregionen 
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JournalpostID: 18/81554 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 30.11.2018 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

37/2018 Regionrådet 14.12.2018 

 
 

Forslag til møtedatoer for vårhalvåret 2019 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
Regionrådet slutter seg til forslag til møtedatoer for vårhalvåret 2019 som følger: 
Regionrådets møtedatoer: 18.januar i Nordre-Land, 22.februar i Gjøvik, 5. april i Østre-Toten, 7.juni i 
Vestre Toten 
Ordfører-rådmannsmøter: 1.februar, 15.mars, 10.mai.  
Ordførermøter: 14.januar,4.mars og 6.mai. 
 
 
Fakta: 
Møtet 18.januar har blitt satt opp etter ønske fra Opland fylkeskommune, tema blir det 13-årige 
skoleløpet. 
 
Egenvurdering: 
«Skriv her» 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 18/81559 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 30.11.2018 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

38/2018 Regionrådet 14.12.2018 

 
 

Valg av leder og nestleder til politisk ledelse av regionrådet i 2019 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
Regionrådets forslag til leder av regionrådet 2019…………………………………………… 
Regionrådets forslag til nesleder for regionrådet i 2019………………………………….. 
 
 
Fakta: 
Regionrådet oppnevner ved årsslutt ny leder og nestleder for regionrådet for kommende år. 
I reglementet for regionrådet står det følgende: «Regionrådet ledes av en ordfører. Ledelsen 
alternerermed en funksjonstid på ett år ad gangen.»  Ved flere anledninger de siste årene har 
regionrådet likevel gjort valg som har ført til at lederen har fått beholde lederfunksjonen i 2 år. Dette 
har vært etter råd fra ordførerkollegiet, begrunnet i samlet arbeidsbelastning, politisk erfaring og 
motivasjon for å påta seg vervet. 
 
Egenvurdering: 
«Skriv her» 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 18/82234 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 04.12.2018 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

39/2018 Regionrådet 14.12.2018 

 
 

KOM, tildeling og reservering av midler 
 

Regionsjefens forslag til vedtak: 
1. På vegne av deltakende kommuner, bevilges Østre Toten kommune kr. 300.000,- i tilskudd 

fra partnerskapsmidler avsatt til Bioøkonomi i 2018, til delfinansiering av prosjektet KOMs 
kostnader i 2019. 

2. På vegne av deltakende kommuner avsettes kr. 300.000,- fra partnerskapsmidlene i 2019 til 
prosjektet KOM i 2020. Regionsjefen gis fullmakt til å bevilge dette. 

3. Det forutsettes at øvrig finansiering kommer på plass, i tråd med budsjettet. Eventuelle 
endringer meldes regionsjefen.  

4. På vegne av deltakende kommuner må Østre Toten søke særskilt om Partnerskapsmidler 
for det tredje prosjektåret; 2021. Et regnskap for prosjektåret 2019 vedlegges. 

 
 
 
Vedlegg i saken: 
06.12.2018 KOM Prosjektplan alle kommunene 2019 
 

Fakta: 
1. Søknad om partnerskapsmidler for 2019 - KOM - Kultur, opplevelser og mat, datert 

28.11.2018. 
2. Prosjektplan for KOM – Kultur – Opplevelser - Mat. 

Prosjektsatsingen KOM – Kultur, opplevelser og mat og søker om kr. 300.000,- fra 
partnerskapsmidlene for 2019. Se vedlagt prosjektplan for detaljert beskrivelse av prosjektet.  
Regionrådet vedtok 21.9.18 «prosjektplan med disponering av ressurser og midler» og forutsatte bl.a 
samtidig at regionsjefen kom tilbake med detaljeringer av større satsinger og tiltak som binder opp 
partnerskapsmidler over flere år. Derfor fremmes denne disponeringen av midler til KOM som egen 
sak. 
Dette 3-årige hovedprosjektet er en oppfølging av forprosjektet KOM – kultur, opplevelser og mat, 
som ble gjennomført i perioden mars 2017 til mars 2018, med prosjektledelse fra Østre Toten 
kommune. Det opplyses at alle de fem kommunene i regionen nå skal delta i hovedprosjektet. 
I prosjektplanen vises det til Gjøvikregionens handlingsprogram, og at det skal legges til rette for 
verdiskaping innen kultur, mat og opplevelsesnæringene gjennom prosjektsatsingen KOM - kultur, 
opplevelser og mat.   
 
Det argumenteres med at en styrket satsing på å skape et nettverk på tvers av næringene kultur, 
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opplevelser og mat vil kunne gi en positiv utvikling innen opplevelsesnæringen i regionen basert på 
eksisterende tilbud og nye aktører. Her ligger et uforløst potensial for kommunene, som ønskes tatt 
ut – både i form av økt verdiskapning, og i form av økt synlighet og et styrket omdømme. 
 
 
 
 
 
KOM skal arbeide innen tre områder:   

a. lokalmatprodukter  
b. måltidsopplevelser   
c. kulturopplevelser  

Prosjektmål for hovedprosjektet er:  
a. Flere næringsaktører innen lokalmat, kultur- og måltidsopplevelser  
b. Etablere flere samarbeid/partnerskap, og et eget nettverk på tvers av bransjene kultur, 

opplevelser og mat  
c. Markedsføre og selg flere pakker av flere tilbud om omfatter kultur, opplevelser og mat i 

hele regionen  

Aktiviteten skal bidra til flere aktører og økt lønnsomhet innen lokalmat, kultur- og 
måltidsopplevelser. Flere skal kunne leve av å utvikle og produsere opplevelsestilbud med 
utgangspunkt i kunnskap og kompetanse, historie og kultur, spesialiteter og tradisjoner knyttet til 
regionen, Mjøsa og Randsfjorden.  
Hovedprosjektet skal gjennomføres over tre år, fra 01.01.19 - 01.01.22. Fase 1, fra januar 2019 til mai 
2019, består i en kartlegging av aktører som vil delta i prosjektet. Aktuelle aktører fra «Plussbruk-
undersøkelsen» vil også bli kontaktet. Prosjektets fase 2, fra mai 2019 til januar 2022, handler om 
gjennomføring av tiltak. 
Finansieringen av hovedprosjektet forutsettes å skje ved hjelp av regionale partnerskapsmidler og 
egeninnsats i form av timer og kroner, fylkesmannen, Oppland fylkeskommunes midler knyttet til 
«Grønn framtid» og Innovasjon Norge.   
Det forutsettes en prosjektleder i 50 % stilling, rekruttert fra samarbeidspartnere/eksternt. I tillegg vil 
ansatte ved næring/kultur/landbruk i kommunene delta i prosjektet.  
I prosjektperioden vil det inviteres til møter og samlinger, inspirasjonsforedrag, kompetansehevende 
tiltak og annet i samarbeid med relevante aktører.  
Organiseringen er fastlagt ut fra viktigheten av å ha en sterk forankring i alle kommunene i regionen 
og i næringene, med kommunene som prosjekteiere og med en styringsgruppe bestående av 
ansvarlige administrative ledere og representanter fra næringene.  
 
Egenvurdering. 
 
I gjeldende Strategisk Plan for Gjøvikregionen 2018-2020, side 5 under kapittel 5.2 Satsningsområder 
og resultatmål, er følgende eksplisitt skrevet; 

«… utvikling av besøksnæringen sees i sammenheng med utvikling av mat- og 
matkulturopplevelser. …» 
 

I handlingsprogrammet for 2018-2020, under satsningsområdet Verdiskapning og kompetanse, er 
KOM forankret slik; 

Legge til rette for verdiskaping innen kultur- mat og opplevelsesnæringen gjennom 
prosjektsatsingen KOM. 
 

Regionsjefen mener for øvrig at prosjekt KOM skal legges inn i Bioøkonomiens handlingsprogram 
som et viktig tiltak og at satsingen må sikres et tilskudd fra partnerskapsmidlene i 3 år. 
Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike Turist AS har sin hovedoppgave knyttet til markedsføring og 



Side 8 av 8 

 

produktutvikling innen besøksnæringen, og vil bli trukket inn der det er relevant. Men, KOM-
prosjektet er først og fremst et næringsutviklingsprosjekt som krever en bred deltakelse fra flere 
sektorer og kommuner.  Det tenkes «på tvers» av matprodusenter, videreforedling, 
kulturopplevelser og besøksnæring, noe som kan gi gode resultater. Innholdet, og forhistorien, tilsier 
at prosjektet har kommunalt eierskap. 
Regionsjefen har ingen merknader til verken organisering, fremdrift eller aktiviteter, annet enn at 
dette fremstår som en god plan for å kunne realisere målsettingene. 
Regionsjefen vil peke på at arbeidet med Prosjekt Agro-Toten, i regi av Mat fra Toten, der målet er å 
etablere et regionalt nettverk for matprodusenter, vil kunne støtte opp om KOM. 
Regionsjefen ser at finansieringen er godt ivaretatt, da dette i all hovedsak består av kommunal 
egeninnsats, kommunale egenandeler og partnerskapsmidler. Det er kun en liten del av 
finansieringen som avhenger av fylkeskommune, fylkesmann og Innovasjon Norge Innlandet. 
Regionsjefen vil anbefale at det fra partnerskapsmidler i 2018 budsjettert til Bioøkonomistrategi 
bevilges kr. 300.000,- til prosjektets kostnader i 2019, og at det tilsvarende bevilges kr. 300.000,- fra 
partnerskapsmidlene i 2019 til prosjektet utgifter i 2020.  Da gjenstår finansiering av prosjektet tredje 
år, i 2021. På grunn av usikkerhet knyttet til partnerskapsmidlene fra 2020, må Østre Toten 
kommune på vegne av alle kommunene, søke Gjøvikregionen på nytt om finansieringen fra 
partnerskapsmidler til prosjektets tredje år, i 2021. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
 
 
 


