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Sakskart: 
 
Orientering/informasjon fra Anne Marte Kolbjørnshus, Innlandet fylkeskommune: 
Oppfølging fra regionstyremøte 20.01.20: Tilbudsstruktur innen videregående opplæring; jf. protokoll 
sak 05/2020. 
 
Musikk i Innlandet; prosess, lokasjonsvalg og krav til vertskapskommune 
 
Saker til politisk behandling 
 
Oppfølging- del 1 etter kafedialog i Interkommunalt politisk råd 20.11.2019 
 
Næringsvennlige kommuner og samarbeid offentlig /privat. Ressursbesparende 
løsninger gjennom fellesprosesser der flere kommuner / store statlige aktører er involvert. 
 
Digitalisering – utfordringer og muligheter 
Eksempler fra offentlig og privat sektor v/Atle Jensen Kapabl. 
 
 
 
Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
01/2020 Godkjenning av protokoll fra 20.11.2019 - 

Interkommunalt politisk råd 
20/1603  

02/2020 Åpen post og orienteringssak 17.02.20 - 
Interkommunalt politisk råd 

20/1603  

03/2020 Gjøvikregionens innspill til fylkeskommunens 
NTP-prioriteringer 

20/1595  

04/2020 Fylkesveger for Innlandet - prosess og 
prioriteringer 

20/1597  

05/2020 Fastsetting av rammer for disponering av 
partnerskapsmidlene 2020 

20/1576  

06/2020 Osloregionen - endring av organisasjonsform - 
høringsuttale 

20/1520  

 
 
Gjøvik, 12.02.20 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 20/11314 

Saksbehandlar: 
Anne Kristin 
Vestrum 

Dato: 12.02.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

01/2020 Interkommunalt politisk råd 17.02.2020 

 
 

Godkjenning av protokoll fra 20.11.2019 - Interkommunalt politisk råd 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 
Vedlegg i saken: 
12.02.2020 Protokoll fra møte 20.11.19 - Interkommunalt polisik råd 
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Arkiv: FE-033 

JournalpostID: 20/11320 

Saksbehandlar: 
Anne Kristin 
Vestrum 

Dato: 12.02.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

02/2020 Interkommunalt politisk råd 17.02.2020 

 
 

Åpen post og orienteringssak 17.02.20 - Interkommunalt politisk råd 
 
Tas til orientering. 
 

Orientering/informasjon fra Anne Marte Kolbjørnshus, Innlandet fylkeskommune: 
 
· Oppfølging fra regionstyremøte 20.01.20: Tilbudsstruktur innen videregående opplæring; 

jf. protokoll sak 05/2020. 
 

· Musikk i Innlandet; prosess, lokasjonsvalg og krav til vertskapskommune 
 

Etter saksbehandlingen: 
 

· Oppfølging- del 1 etter kafedialog i Interkommunalt politisk råd 20.11.2019 
 

· Næringsvennlige kommuner og samarbeid offentlig /privat. Ressursbesparende 
løsninger gjennom fellesprosesser der flere kommuner / store statlige aktører er involvert.  

 
· Digitalisering – utfordringer og muligheter  

Eksempler fra offentlig og privat sektor v/Atle Jensen Kapabl. 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/10437 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 11.02.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

03/2020 Interkommunalt politisk råd 17.02.2020 

 
 

Gjøvikregionens innspill til fylkeskommunens NTP-prioriteringer 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i samferdselsdepartementets invitasjon til fylkeskommunale innspill, og 
fylkeskommunenes ønske om å innhente kommunenes/regionenes prioriteringer i forbindelse med 
ny NTP 2022-2033, prioriterer Gjøvikregionen interkommunale råd følgende prosjekter begrunnet i 
de transportutfordringer som fylkeskommunen har påpekt; 

På kort sikt, i første del av neste NTP, fra 2022-2028; 

· En helhetlig utbygging av Rv4, med spesiell prioritet; 

Ny fire-felts veg på strekningen Raufoss-Gjøvik–Mjøsbrua, med tunnel under Gjøvik. 

Ny vegløsning på Rv4 fra Nittedal til Oslo, inkl. tunnel under Rotnes og nytt løp i Hagantunellen. 

 

På lengre sikt, i andre del av neste NTP, fra 2028-2033, prioriteres; 

· Oppstart av planleggingen av ny trasé med dobbeltspor på Gjøvikbanen fra Oslo S til Roa, med 
spesiell prioritet for strekningen Oslo S – Hakadal. 

 
Fakta 
Gjøvikregionens kommuner er en del av Stor-Oslo Nord-alliansen, som har som mål å arbeide for 
utbygging av Rv4 og Gjøvikbanen. 
I vedlagte notat er det redegjort for Stor-Oslo Nords innspill til fylkeskommunenes prioriteringer i 
NTP-sammenheng. Prioriteringene tar utgangspunkt i samferdselsdepartementets invitasjon, 
nasjonalt mål, fylkeskommunale prioriterte utfordringer og de utfordringer og behov Stor-Oslo Nord 
selv har dokumentert, bl.a. gjennom en regional utviklingsanalyse. 
Det henvises til notatet for ytterligere opplysninger. 
 
Egenvurdering 
Regionsjefen vurderer det slik at de prioriteringer Stor-Oslo Nord fremhever i notatet av 11.02.2020, 
er helt i tråd med Gjøvikregionens prioriteringer. 
Prioriteringene svarer opp de spørsmål og krav fylkeskommunen stiller til innspill, og det fremvises 
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en svært solid begrunnelse for prioriteringene.  
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
 
 
 
Vedlegg i saken: 
11.02.2020 Notat Stor-Oslo Nord NTP 2022-2033 prioriteringer. 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/10440 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 11.02.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

04/2020 Interkommunalt politisk råd 17.02.2020 

 
 

Fylkesveger for Innlandet - prosess og prioriteringer 
 

1. Regionsjefens forslag til vedtak: 
«Interkommunalt politisk råd i Gjøvikregionen prioriterer Fv33 som den viktigste 
fylkesvegen 

 å utbedre i Gjøvikregionen,  slik Oppland fylkesting vedtok den 23.10.2018. 
2. Kommunene i Gjøvikregionen oppfordres til å sette Fv33 først på sin prioriteringsliste, 

og spille inn de fylkesveger som for øvrig er viktige for sin kommune. 
 
 
Vedlegg i saken: 
11.02.2020 Vedtak Oppland fylkesting 23.10.2018 
11.02.2020 Mulighetsstudie fv33 Minnesund-Bjørgo (2012) 
11.02.2020 Ny mulighetsstudie - Fv.33 endelig utgave 
 

 
Fakta 
Fylkeskommunens prosess. 
I Innlandet fylkeskommune vil det bli lagt frem en oppstartsak i samferdselsutvalget den 19.2.  
Samferdselsutvalget vil avholde dette møtet i Gjøvik. Fylkeskommunens saksdokument foreligger 
ikke i skrivende stund. Nye opplysninger om prosessen, og eventuelt andre forhold, vil bli lagt 
frem i interkommunalt politisk råd den 17.2.Fylkeskommunen har planer om en møteserie med 
regionene i løpet av seinvinter/vår. Planleggingen av dette har allerede startet med  
«regionsjefene»/regionkoordinatorene i de ulike regionene. 
Fylkeskommunen legger opp til å sende en invitasjon til kommunene og be om innspill til 
 konkrete prosjekter. Disse innspillene skal være fylkeskommunen i hende i løpet juni.  
Innspillene til fylkeskommunen bør være politisk forankret i kommunen.  
 
Status for Fv33. 
I vedlagte notat av 6.2.2020, utarbeidet av Østre Toten kommune, gis det en status for arbeidet 
med Fv33. Vedlagt ligger også Mulighetsstudien for Fv33 fra Minnesund – Bjørgo (1. juni 2012), 
og ny Mulighetsstudie fra september 2018, som anbefaler en utbedring av strekningen 
 Skreia - Billitt, og Opsal - Nordlia - Bondelia. Fylkestinget behandlet Mulighetsstudien og  
vedtok den 23.10.2018 at det måtte utarbeides overordnende  planer i samarbeid med 
 kommunene for hele strekningen Skreia – Gjøvik, og selv om rammene til fylkeskommunen 
ikke var tilstrekkelige til en optimal løsning, var det viktig at nødvendig plangrunnlag ble  
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utarbeidet, slik at det kunne arbeides med sikte på alternativ finansiering.  Senere, den 
16.10.2019, har Fv33 vært drøftet i komité for  samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland,  
ut fra en administrativ vurdering om at «når Rv4 ligger an til å bli prioritert  
nasjonalt, vil det medføre at prioritering av større tiltak på Fv33 blir mindre sannsynlig.»  
Videre ble det uttrykt at «en prioritering av Fv33 som nasjonal forbindelsesveg forutsetter 
 at man ser på hele vegstrekningen  
Minnesund-Gjøvik-Bjørgo, og ikke kun delstrekningen Skreia-Gjøvik.» 
Det ble definert fra administrasjonen at en har to bestillinger:  

1. Gjennomføre et omfattende og kostbart planarbeid vedr. Fv33 hvor muligheten 

 for realisering kan ligge svært langt fram  i tid (fylkestingets bestilling). 
2. Gjennomføre et analyse- og planarbeid for Fv33 med kobling til Rv4 som kan 

 ligge i nær framtid (administrasjonens alternative bestilling). 
Det ble ikke fattet noe vedtak i møtet den 16.10.2019. 
 
Gjøvikregionens prosess. 
Det er ikke tradisjon for at Interkommunalt politisk råd (tidligere Regionrådet) har samordnet 
kommunenes prioriteringer på fylkesveg, med sikte på å lage en regional prioritering for 
Gjøvikregionen, som sendes fylkeskommunen. Det kan selvsagt åpnes for en slik prosess,  
dersom alle kommunene er enige om det. Hvis ikke, følger regionen den samme prosessen  
som tidligere. Det er tradisjon for at Rådet kan enes om visse overordna prioriteringer, før 
hver enkelt kommune behandler sine innspill til fylkesvegprogrammet.  
 
Egenvurdering. 
Regionsjefen mener det kan være god grunner for Rådet til å enes om noen grunnleggende, 
og særs viktige prioriteringer. Dette fordi en felles prioritering fra alle kommunene i regionen,  
vil stå sterkere i den fylkeskommunale prioriteringsprosessen, enn en sprikende prioritering fra 
hver enkelt kommune. I alle slike sammenhenger tidligere, har det vært en felles enighet  
om at Fv33 og Fv34 er spesielt viktige for Gjøvikregionen, og det har gitt uttelling. Nå er det  
de siste årene gjennomført en viktig opprusting av Fv34 og Fv247 (Hasvoldseter-Hov).  
I tillegg utbygges Fv33 over Tonsåsen. 
Nå er det i ennå større grad enn tidligere, viktig å stå samlet om en utbygging av Fv33 fra 
Gjøvik og forbi  Skreiaberga, inn i Viken. Regionsjefen er derfor av den oppfatning at  
Gjøvikregionen samlet, bør ha en  overordnet prioritering på fylkesveg, og det er en videre 
utbygging av Fv33 fra Gjøvik til Viken, samt at Innlandet og Viken samarbeider om  
prioritering av de viktigste prosjektene å Vikens side av fylkesgrensa. 
Regionsjefen vil også understreke at den antagelsen som fylkeskommunens  
administrasjon bygger på, om at en nasjonal prioritering av Rv4 vil redusere sannsynligheten 
for prioritering av større tiltak på Fv33, er en feilaktig tankegang! Rv4 er en vegstrekning  
der prioriteringen skjer gjennom stortingets vedtak av NTP og bevilgninger over de årlige 
statsbudsjetter, og en nasjonal prioritering av Rv4 vil ha andre og tyngre behov i bunnen, 
naturlig nok, da Rv4 er den nasjonale hovedvegen gjennom regionen.  Fv33-prioriteringer 
avgjøres av Innlandet fylkesting i forbindelse med fylkesvegprogrammet, men har en stor  
betydning for Gjøvikregionen, Innlandet og kommunikasjonen inn i Viken, både for 
næringslivstransport og pendlere,og en viktig rolle som beredskapsveg for Rv4 og E6.  
Regionsjefen mener derfor det er feil av fylkeskommunen å skulle sette disse to ulike 
vegkategoriene og strekningene opp mot hverandre.  Regionsjefen har heller ikke 
 registrert at en prioritering av europaveg eller  riksveg andre steder i Innlandet, 
 har medført at tiltak  på tilgrensende fylkesveger har blitt nedprioritert. 
 
Regionsjefen vil likevel mene at påkoblingen av Fv33 på en ny Rv4 er av stor betydning,  
og at denne bør utredes uten opphold. For Gjøvikregionens del, og for Innlandets del,  
er Fv33 den viktigste fylkesvegen å oppgradere fremover, av følgende grunner; 
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1. Fv33 er en viktig forbindelseslinje mellom Rv4 ved Gjøvik og E6 ved Minnesund 

Strekningen er av stor betydning for næringstrafikken og ÅDT består av en stor andel 
tungtrafikk 
 (17,1 %, eller 250 tunge biler i døgnet). Dette til tross for traséens dårlige standard, noe 
 som tilsier at en bedret standard vil føre til økt trafikk. 

2. Strekningene i Akershus er av så dårlig standard at de kan betegnes som sikkerhetsmessig 
utsatte, 

 ikke minst for tungtrafikken.  
3. Som eneste forbindelseslinje mot E6 er dette høyst bekymringsfullt. 
4. Strekningen Gjøvik-Minnesund er miljømessig fordelaktig da traséen har en tilnærmet flat  

profil som vil være kostnadseffektiv. Samtidig er bompengesatsen relativt lav. 
5. Strekningen vil være en viktig beredskapsveg, både for E6 og Rv4 når eventuelle situasjoner  

oppstår og tilsier det. 
Oppsummert vil regionsjefen anbefale at Interkommunalt politisk råd samlet prioriterer Fv33 som  
den viktigste fylkesvegen å utbedre  i Gjøvikregionen, og at kommunene for øvrig må spille inn 
de fylkesveger som ut over dette, er viktige for dem. 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/10323 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 11.02.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

05/2020 Interkommunalt politisk råd 17.02.2020 

 
 

Fastsetting av rammer for disponering av partnerskapsmidlene 2020 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
Gjøvik interkommunale politiske råd slutter seg til vedtaket i regionstyret om slik ramme for fordeling  
av partnerskapsmidlene 2020 – samlet ramme kr 3.500.000,- : 
 

1. Satsingsområde infrastruktur og virkemidler kr 1,1 mill,  

            satsingsområde verdiskaping og kompetanse kr 1,8 mill  
satsingsområde attraktivitet og omdømme kr 600.000,- 
 

     2.          Regionsjefen gis i mandat å forvalte og rapportere bruken av midler ift vedtatt  
Ramme og kan foreta justeringer i bruk av midler mellom tiltakene dersom 
prosjekter ikke blir igangsatt/ endrede ressurskrav eller ved at prosjekter får  
tilgang på utvidet, ekstern finansiering 
 
 
Vedlegg i saken: 
11.02.2020 Forslag til rammer for disponering av partnerskapsmidler 2020 
 
Fakta: vedlagt saksframstilling reg st 02/20 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/10111 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 11.02.2020 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

06/2020 Interkommunalt politisk råd 17.02.2020 

 
 

Osloregionen - endring av organisasjonsform - høringsuttale 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
1. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd gir sin tilslutning til prosess, organisasjonsform 
     og forslag til samarbeidsavtale 
2. Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tilrår at medlemskommunene i regionen slutter seg  
    til forslaget til organisasjonsendring  og forslag til samarbeidsavtale 
 
 
Vedlegg i saken: 
11.02.2020 samarbeidsavtale osloregionen 
 
Fakta: 
Regionsjefen har fått i oppdrag fra kommunene om å gjøre en vurdering av mulige konsekvenser ved 
at Osloregionen endrer organisasjonsform. Det blir i den sammenheng opp til den enkelte kommune 
å benytte vedlagte saksframstilling og forslag til vedtak i respektive kommunestyrebehandlinger.  
 
Osloregionen er et politisk samarbeid som skal bidra til å styrke Osloregionen som en bærekraftig  
og internasjonalt konkurransedyktig region. Osloregionen skal bidra til en flerkjernet utvikling i 
regionen, basert på lokale fortrinn. Osloregionen er en frivillig samarbeidsallianse, etablert i 2005, 
bestående av 69 kommuner (inkl Oslo kommune) og 2 fylkeskommuner (Viken og Innlandet 
fylkeskommuner). Oslo kommune ved Byrådslederens kontor forestår alliansens 
sekretariatsfunksjoner. 
 
Osloregionens organisasjonsform som interkommunalt samarbeid, er pr i dag ikke hjemlet i ny  
kommunelov. Den nye loven innebærer at Osloregionens samarbeid må formaliseres i henhold 
til en av kategoriene,  (§17-1) interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefellesskap,  
vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap, samvirkeforetak, en forening 
eller en annen måte som det er rettslig adgang til. 
 
Styret i Osloregionen behandlet i sitt møte den 17. september konsekvenser av ny  
kommunelov for Osloregionen, og vedtok å igangsette en prosess med sikte på omdanning 
av samarbeidsalliansen Osloregionen til interkommunalt politisk råd jfr. kommunelovens  
kapittel 18. Videre at sekretariatet skal utarbeide utkast til samarbeidsavtale for Osloregionens 
interkommunale politiske råd og deretter sende den på høring til regioner og medlemskommuner.  
 
Osloregionen har primært en strategisk rolle. Unntaket er innenfor internasjonal profilering, 
der organisasjonen gjennomfører kampanjer og andre operative tiltak for å styrke  
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Osloregionens omdømme og internasjonale posisjon. Osloregionen samarbeider på alle  
områder med andre organisasjoner om felles prosjekter, og bidrar i denne sammenheng  
også i spleiselag med andre aktører der dette vurderes å gi mest effekt i forhold til 
Osloregionens mål og handlingsplaner. 
 
Osloregionens øverste organ er Samarbeidsrådet, som møtes en gang pr år. 
Samarbeidsrådet vedtar alliansens vedtekter, fastlegger strategier for samarbeidet i  
Osloregionen og fastsetter årlig kontingent. Osloregionen har et politisk styre. Styret ledes  
for tiden av byrådslederen i Oslo og består for øvrig av lederne i regionrådene på kommunenivå  
innenfor Osloregionens geografi, samt fylkesordførere/fylkesvaraordførere som 
møter på vegne av fylkeskommunene. Styret møtes 4 – 5 ganger i året. Styret er bl.a.  
ansvarlig for å vedta handlingsplan, budsjett og godkjenne regnskap for Osloregionen.  
Styret behandler saker om ulike prosjekter som gjennomføres i Osloregionens regi, 
samt politiske uttalelser og spørsmål som er av felles interesse for Osloregionen. 
Styret fungerer også som en arena for gjensidig informasjon om aktuelle politiske  
spørsmål internt i regionen. 
 
Egenvurdering: 
 
Gjøvikregionen Utvikling har bistått Osloregionens sekretariat ved å dele erfaringer fra prosessen 
som ble gjennomført i kommunene i Gjøvikregionen våren 2019. En vil derfor kjenne igjen  
Osloregionens prosess, valg av organisasjonsform og tilnærming til- og utforming av 
samarbeidsavtale. 
 
Ved omdanning til interkommunalt politisk råd, erstattes nåværende vedtekter for Osloregionen av 
en 
samarbeidsavtale. Osloregionen interkommunalte politisk råd vil være en realitet når alle 
medlemmene 
(avtalepartene) har vedtatt samarbeidsavtalen. 
I § 18-4 i kommuneloven fremgår minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen. ( se vedlagt 
forslag til samarbeidsavtale). Samarbeidsavtalen beskriver samarbeidets formelle myndighet 
(vedtakskompetanse). Det formelle navnet må inneholde «interkommunalt politisk råd». 
Samarbeidsrådet endrer sitt navn til «Representantskapet». Representantskapet kan med 2/3 
flertall gjøre endringer i eventuelt annet innhold i samarbeidsavtalen ut over minimumskravet.  
I og med at Osloregionen organiseres i henhold til kommunelovens bestemmelser, blir også de 
politiske  
organene i Osloregionen folkevalgte organer, med de krav som følger av dette når det gjelder bl.a. 
tilgang for publikum og oppmøte for at møtene skal være beslutningsdyktige. 
 
 
Osloregionen stiftes som et interkommunalt politisk råd i henhold til Lov om kommuner og  
Fylkeskommuner (kommuneloven) § 18. Osloregionen interkommunalt politisk råd er en 
videreføring av samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunene i samarbeidsalliansen  
Osloregionen, etablert 12. desember 2004.Deltakerne er de av samarbeidsalliansen Osloregionens  
medlemmer som har vedtatt samarbeidsavtalen på stiftelsestidspunktet. Ytterligere deltakere  
kan opptas i henhold til kommuneloven § 18 – 4. 
Osloregionen er ikke eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Osloregionen skal inngås av Oslo 
kommune på Vegne av Osloregionen. Oslo kommune har også arbeidsgiveransvar for  
sekretariatet jfr. § 7, og arkiv-, regnskaps- og revisjonsansvar jfr. § 8 og 9.  
Kontingent baseres på folketall i den enkelte kommune/ 
fylkeskommune og fastsettes gjennom vedtak for det enkelte budsjettår. 
 
Det er det lagt vekt på at omdanningen av Osloregionen til interkommunalt politisk råd er 
en videreføring av Osloregionen etablert i 2005. Deltakerne er de av Osloregionens  
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medlemmer som har vedtatt samarbeidsavtalen på stiftelsestidspunktet. Det formelle  
navnet vil være «Osloregionen interkommunalt politisk råd». Det legges  
til grunn at man utad fortsatt kan benytte «Osloregionen», som tidligere. 
Det er ikke lagt opp til endringer når det gjelder rettslig status, dvs. at Osloregionen 
interkommunalt politisk råd ikke vil være et eget rettssubjekt. I de aller fleste tilfeller 
vil Osloregionen være en del av Oslo kommune som rettssubjekt, f.eks. i forbindelse  
med anskaffelser, ansettelser og andre avtaleforhold. Det er ikke foreslått endringer 
i prinsippene for kontingent. 
 
I samarbeidsavtalen er det en referanse til forvaltning av tilskuddsordninger. Det er 
ingen slike tilskuddsordninger i dag. Denne formuleringen er tatt med for å gi rom for at 
man i fremtiden eventuelt kan forvalte tilskuddsordninger, dersom rådet vedtar dette, 
uten at alle kommunene og fylkeskommunene som inngår i samarbeidet må vedta en 
ny samarbeidsavtale. På mange måter identisk med formuleringen i samarbeidsavtalen 
til Gjøvikregionen. En særskilt problemstilling knytter seg til organiseringen av 
 beslutningsprosessene for arbeidet med internasjonal profilering. Siden 2016 har det  
vært en særskilt finansiering av profileringsarbeidet gjennom et  
frivillig ekstra bidrag fra medlemmene til dette formålet. I 2019 har 29 av alliansens 
medlemmer ytt et slikt særskilt bidrag. For å sikre at bidragsyterne har hatt styring 
med disse midlene, har styret i Osloregionen fra  og med 2018 delegert fullmakt til 
 en egen beslutningsstruktur der disse medlemmene har deltatt, kalt  
Oslo Brand Partner Arena. Oslo Brand Partner Arena har vedtatt budsjett og  
handlingsprogram, samt årsregnskap og årsrapport for dette arbeidet. Det er oppnevnt 
et eget politisk arbeidsutvalg som har fulgt  arbeidet på med profilering gjennom året.  
Mye tyder på at det vil være problematisk å opprettholde en egen beslutningsarena  
med en egen finansiering dersom Osloregionen skal tilpasse seg bestemmelsene 
i kommuneloven om interkommunalt politisk råd. Det er dessuten faglige argumenter for en 
organisatorisk og tematisk integrasjon av profileringsarbeidet i Osloregionens ordinære organisering. 
 
Representantskapet blir navnet på Osloregionens høyeste organ, og erstatter Samarbeidsrådet 
i dagens vedtekter. Det følger at lovverket at representantskapet skal godkjenne årsberetning  
og regnskap. Denne myndigheten har tidligere ligget til styret. Det er også krav om at  
representantskapet skal velge styret. I forslaget til samarbeidsavtale er det lagt rammer som  
sørger for at sammensetningen i praksis kan være den samme som med dagens ordning. I dag  
velges ikke styret, men er basert på valg av representanter fra de enkelte fylkeskommuner og  
regionråd/kommunesamarbeid i regionen. Representantskapet må også velge leder og nestleder. 
 I dag er det styret selv som velger leder og nestleder. 
For å forestå en god prosess rundt valgene til styret samt leder og nestleder, foreslås det å etablere 
En valgkomite som velges av representantskapet. Representantskapet velger inntil 20  
styremedlemmer med varamedlemmer for ett år.  
 
Med unntak av det som står i avsnittet over om godkjenning av årsberetning og årsregnskap vil 
styrets rolle og funksjon en videreføring av dagens praksis. Dette innebærer bl.a. at styret 
fortsatt vil være ansvarlig for å vedta budsjett og handlingsplan for arbeidet. 
 
Regionsjefen kan ikke se at forslag til endring av Osloregionens organisasjonsform til   
interkommunalt politisk råd vil medføre nevneverdige konsekvenser for medlemskommunene 
i Gjøvikregionen og en vil tilrå at Gjøvikregionen politiske råd anbefaler kommunene i Gjøvikregionen 
å gi si tilslutning til prosess, organisasjonsform og forslag til samarbeidsavtale. 
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