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20/9268
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20/9243
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20/9237
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Arkiv:
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JournalpostID:

20/78559
Anne Kristin
Vestrum
07.12.2020

Saksbehandlar:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
20/2020

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
14.12.2020

Orienteringer i Gjøvkregionen Interkommunale politiske råd 14.12.20
Tas til orientering.
-

Tannklinikkstruktur v fylkestannlegen
Samfunnsanalyse – sykehusstruktur i Innlandet
Nytt fra Oppland fylkeskommune – budsjett, utredninger, deltakelse i partnerskap mm
Evt
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Arkiv:

FE-033

JournalpostID:

20/78572
Anne Kristin
Vestrum
07.12.2020

Saksbehandlar:
Dato:

Saksframlegg

Saksnr.
21/2020

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
14.12.2020

Godkjenning av protokoll fra 12.10.2020
Regionsjefens forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes.
Vedlegg i saken:
07.12.2020
Protokoll fra 12.10.2020
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

20/78359
Tore Jan Killi
07.12.2020

Saksframlegg

Saksnr.
22/2020

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
14.12.2020

Revisjon av strategisk plan - underveisdokument
Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Framlagte underveisdokument som del av revisjon av strategisk plan for Gjøvikregionen tas
til orientering
2. Innspill til endringer tas med i videre arbeid med planen

Vedlegg i saken:
07.12.2020
Underveisdokument Strategisk plan for Gjøvikregionen 2021-2025
Fakta:
Strategisk plan for Gjøvikregionen skal revideres og være retningsgivende for satsinger og
prioriteringer i kommende 4 årsperiode. Det tas sikte på endelig politiske godkjenning av planen i
mars 2021.
Hensikten med å legge fram et underveisdokument er å forankre planprossessen politisk. Pararllellt
med politisk forankring foregår det nå en omfattende og strukturet forankring i form av
innspillsmøter fra nærings- og planrådgivere i kommunene og innspillsmøter fra næringsliv og
forskningsinstitusjoner. Det er innhentet analysemateriale fra Telemarksforskning og fra Innlandet
fylkeskommune, dette er synliggjort i planutkastet.
I møtet vil man foreta en oppsummering av arbeidet så langt og spesielt be om innspill på forslag til
prioriteringer og forslag til målsettinger. Se for øvrig vedlagt undervisningsdokument.
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

20/78437
Tore Jan Killi
07.12.2020

Saksframlegg

Saksnr.
23/2020

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
14.12.2020

Deltakelse i Osloregionen - erfaringer og nytteverdi av deltakelse
Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Kommunene bes om å vurdere erfaringer og nytteverdi av deltakelse i Osloregionen, samt
vurdere i hvilken grad Osloregionens kommende handlings- og prioritringsplan vil bidra til å
vitalisere det kommunale engasjementet.
2. Ved fortsatt deltakelse ber en om forslag til hvordan representasjonen i ulike utvalg kan
fordeles, praktiseres og organiseres slik at man får en mer aktivt engasjement og
innflytelse på sakene som tas opp i rådet.

Vedlegg i saken:
07.12.2020
Representantskapet - Vedlegg til sak 5-20 Strategiske føringer for 2021 - 2024
Fakta:
Osloregionen har nå organisert seg som et Interkommunalt politisk råd med et representantskap
som høyeste organ og som møtes en gang i året. Regionrådleder ber om at kommunene evaluerer
erfaringer og nytteverdi av sin deltakelse i Osloregionen. Innlandet og Viken fylkeskommuner har
nå meldt seg ut av Osloregionen og styrker sin samhandling gjennom Østlandssamarbeidet.
Osloregionen blir defor en samhandlingarena for kommunene.

Egenvurdering:
Politisk er det som kanskje først og fremst gjennom styret at man kan påvirke hva Osloregionen
skal være opptatt av. Anne Hagenborg har representert kommunene i Gjøvikregionen i styret og
tilsarende har Harald Tyrdal representert Hadelandskommunene. Oslo har hatt ledelsen i styret
ved Raymond Johansen.
Administrativt er kommunene representert i faggrupper og i et administrativt samarbeidsråd.
Regionsjefen har representert kommunene i samarbeidsrådet. Jarle Snekkestad har deltatt i
faggruppe areal- og transport som har jobbet mye med utredninger av ulike transportløsninger.
Kommunale representanter har vekslet på å delta i et markedsføringsutvalg.
Osloregionen har i det siste året hatt stort fokus på å legge strategier for markedsføring av Oslo
internasjonalt. For kommende 4.års periode har Osloregionen lagt fram en strategi som skal
behandles i representantskapet i februar. Her foreslås det innsatsområder og prioriterte aktiviteter
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(se vedlegg) . Innsatsområdene er som følger:

1.Areal, transport, mobilitet og logistikk
2.Klima og miljø
3.Konkurransekraft og attraktivitet
4.Fellesskap og samarbeid
Erfaringer fra samarbeidet med å få drakraft fra Osloregionen til Gjøvikregionens og Stor-Oslo Nord
sitt arbeid med NTP-posisjonering er begrenset, til det er det for mange kryssende interesser blant
de 65 kommunene som er medlemmer i alliansen. En skal likevel ta fram det positive i det at
Gjøvikregionen har fått lagt fram sine behov for bedre vei og bane mellom Oslo og Gjøvikregionen.
Når det gjelder klimasatsingen så har Oslo hatt en framtredende posisjon i arbeidet med å legge til
rette for mer klimavennlig byutvikling og sammen med øvrige samarbeidskommuner har man signert
en ordførererklæring om miljø og klima. En er litt usikker på i hvilken kommunene i regionen kjenner
til og har fulgt opp intensjonene i denne erklæringen.
Intensjonene som trekkes fram i pkt 3 om utvikling av konkurranse og attraktivitet er i stor grad
rettet mot å etablere samarbeid som skal bidra til å styrke Osloregionens internasjonale markeds- og
konkurranseposisjon. Her ligger det muligheter til at spesielt eksportindustrien kan dra nytte av å
delta i næringsklynger og ta del i internasjonal eksponering. Visit Innlandet drar god nytte av
reiselivssamarbeid med Visit Oslo – dette er dog kommet istand uavhenig av medlemskapet i
Osloregionen.
I punkt 4 inviteres det til samhandling om politisk påvirkningsarbeid, statistikkinnhenting og faglig
samarbeid. Tidligere sluttet kartet som Osloregionen benyttet i sin næringsoversikt ved Lygna, nå er i
hvert fall Gjøvikregionen en del av kart- og verdiskapingsområdet for Osloregionen.
Drøfting
Når det nå er ønskelig å vurdere nytten av samarbeid med Osloregionen må dette sees mot formålet
som kommunene i Gjøvikregionen uttrykte når de gikk inn i samarbeidet med Osloregionen:
-å ivareta regionens interesser i det store fellesskapet
-å sikre våre konkrete prioriteringer i konkrete prioriteringer og utredninger i regi av Osloregionen, bl
a ATP for Oslo og Akershus
-å holde seg informert om det som skjer i Osloregionen
Et avgjørende spørsmål vil være om regionale politikere oppfatter Osloregionen som nyttig, sett ut
fra målene som ble uttrykt og erafringene med samarbeidet. Videre bør en stille spørsmålet om
hvorfor det har vært nyttig/evt hvorfor det ikke har vært nyttig.
Ved en evt videreføring ber en om forslag til hvordan kommunene skal nyttiggjøre seg samarbeidet
med mer aktiv involvering politisk og administrativt .
Kommunedirektørene vil drøfte disse spørsmålene i et arbeidsmøte 7-8.februar og etter dette ber en
om at kommunene vurderer disse spørsmålene som en del av en enkel evaluering av nytteverdien i
sin deltakelse i Osloregionen. Kommunedirektørene bes om å fastsette behandlingsform , tidsfrist og
rapportringsform for behandlingen.
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

20/78328
Tore Jan Killi
07.12.2020

Saksframlegg

Saksnr.
24/2020

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
14.12.2020

Møtedatoer for råd og utvalg i Gjøvikregionen vårhalvåret 2021
Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Gjøvikregionen Interkommunale Politiske Råd slutter seg til forslag til møtedatoer for
Gjøvikregionen Interkommunale råd og styret i rådet vårhalvåret 2021.

Fakta:
I forslaget til møtedatoer for vårhalvåret 2021 er det møtedatoene for rådet og styret som skal
vedtas politisk. Her er i tillegg vedlagt oversikt over møtedatoer for øvrige regionale utvalg som er
tilpasset foreslåtte datoer for politiske møter.
Møtedatoer for Gjøvikregionen politiske råd: 22.mars og 7.juni
Møtedatoer for styret i Gjøvikregionen politiske råd: 15.februar og 19.april
Møtedatoer for regionalt kommunedirektørmøte: 8.jan, 5.febr, 12.mars, 9.april, 7.mai og 4.juni
Møtedatier for regionalt næringsforum: 2.febr, 8.mars, 13.apr, 4.mai, 1.juni
Møtedatoer for regionalt plan- og samfunnsforum: 2.febr, 8.mars, 13.apr, 4.mai
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Arkiv:
JournalpostID:
Saksbehandlar:
Dato:

20/78342
Tore Jan Killi
07.12.2020

Saksframlegg

Saksnr.
25/2020

Utvalg
Interkommunalt politisk råd

Møtedato
14.12.2020

Valg av leder og nestleder i Gjøvikregionen Interkommunale Politiske Råd
Regionsjefens forslag til vedtak:
1. Gjøvikregionen Interkommunale Politiske råd velger Torvild Sveen som leder for 2021
2. Gjøvikregionen Interkommunale Politiske råd velger Bror Helgestad som nestleder for 2021

Fakta:
Leder – og nestlederfunksjonen velges for ett år og går på omgang blant kommunenes ordførere.
Rekkefølgen for hvem som velges er innarbeidet over år og praksis er at nestleder overtar som
leder etter ett år som nestleder.
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