Gjøvikregionen

Interkommunale
politiske råd

Interkommunalt politisk råd
• Ny kommunelov og § 18 om interkommunale
politiske råd, trådte i kraft etter valget 2019.
• Alle 5 kommunestyrer har vedtatt avvikling av
Regionrådet, og opprettelse av Interkommunalt
politisk råd.
• Alle 5 kommuner har vedtatt en
Samarbeidsavtale og et Delegeringsreglement.
• Alle 5 kommuner har vedtatt at Gjøvikregionen
utvikling skal være et felles utviklingsorgan og
sekretariat for rådet.

Ikke noe kvikk-fiks
9.oktober 2018
Oppstartsmøte i
regionrådet

6.Februar 2019
12.siders notat levert tilog drøftet i
rådmannsutvalget,
mandat gitt til GU

1-mars - 15.juni 2019
Framlegg for 5
formannskap og 5
kommunestyrer og
regionrådet

Felles sak og identiske
vedtak i alle
kommunestyrer ->20. juni

14.Nov 2019
første
regionstyre
møte

Samarbeidsavtalen
• Regulerer deltakere, oppgaver, organisering med
Interkommunalt politisk råd og et Regionstyre,
kommunenes representasjon, rollen til Gjøvikregionen
utvikling, økonomiske forhold, uttreden og oppløsning.

Rådets oppgaver
Rådet skal bidra til å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som bor og har
virksomhet i Gjøvikregionen. Førende for virksomheten er felles planer og strategier, og rådet
skal;
• Arbeide med saker av felles interesse for kommunene og fylkeskommunen.
• Fremme regionens interesser overfor overordna myndigheter og andre premissleverandører,
og avgi felles uttalelser i saker som er viktige for regionen.
• Skape kreative arenaer der næringsliv, universitet/FoU og offentlige myndigheter
samhandler.
• Ivareta delegerte regionale næringsutviklingsoppgaver.

• Forvalte partnerskapsmidlene, og andre midler som tilligger Interkommunalt politisk råd.
• Behandle og følger opp det årlige handlingsprogrammet og budsjettet.
Kommunene ivaretar selv oppgaven som planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven.
Bestemmelse i dette avsnittet er ikke til hinder for prosjekter, eller et interkommunalt
samarbeid mellom to eller flere kommuner som ikke er hjemlet i samarbeidsavtalen.

Rådets sammensetning

Interkommunalt politisk råd (Rådet) møtes 4 ganger i året.
Kommunene utpeker fire medlemmer hver. To politiske representanter
oppnevnes fra Innlandet fylkeskommune.
Likestillingslovens krav til kjønnsbalanse skal ivaretas.
I tillegg deltar adm representanter fra kommuner og fylkeskommune
på møtene m/ tale og forslagsrett.

.

Regionstyret
• Regionstyret møtes 4-5 ganger i halvåret.
• Kommunene utpeker to medlemmer hver, henholdsvis ordfører og en
opposisjonsrepresentant, og en representant fra Innlandet fylkeskommune.
• Likestillingslovens krav til kjønnsbalanse skal ivaretas.
• Regionstyret ivaretar det løpende styringen av det politiske samarbeidet innenfor de
områder kommunestyrene har delegert til Interkommunalt politisk råd, og innenfor de
fullmakter Interkommunalt politisk råd gir gjennom delegeringsreglement og andre direktiv.
• Administrasjon fra kommuner og fylkeskommune møter med forslags- og talerett.

Gjøvikregionen utvikling – om
oppgavene:
• Interkommunalt politisk råds administrasjon
• Regionale strategiske planer (Strategisk Plan, Bioøkonomistrategi, Cyber/IKT)
• Kommunikasjon og løpende profilering (Facebook, Hjemmesider, Instagram)
• Prosjektgjennomføring og prosjektstøtte/-deltakelse.
• Bright House, Mustad, fellesoppgaver, arrangement mm.
• Administrasjon av Partnerskapsmidler og Næringsrettet Bedriftsprogram.

• Ivareta etablererveiledning (for Gjøvik og Vestre-Toten).
• Sekretariat for kommunedirektørene
• International Network (INN); Verstskapssenter for utenlandsk kompetansearbeidskraft.
• Handelskammeret.

Fra: Chinbat Ariun <ariun@mongolchamber.mn>
Sendt: torsdag 23. januar 2020 03.19
Til: Tore-Jan Killi <tore-jan@gjovikregionen.no>
Emne: Greetings from the Mongolian Chamber of Commerce

and Industry

•.
Dear Gjøvik Chamber of Commerce,
Greetings from the Mongolian National Chamber of Commerce and
Industry. It gives me great pleasure to inform you of the following state
visit from the Mongolian delegation to Norway.
The President of Mongolia Mr.Khaltmaaiin Battulga will be paying a state
official visit to Norway on the 25th and with him the Chairman of the
Mongolian Chamber of Commerce and Industry Mr.Amartuvshin
Otgondavaa will be representing the Mongolian Business delegation.
As such state visits to Norway are very rare, the MNCCI is giving high
importance to the matter. Within this framework, we find that this gives
us a great opportunity to enhance the economic cooperation between
our two countries, therefore we would like to schedule a meeting with
the Gjøvik Chamber of Commerce, either on the 27th or 28th if possible.
Looking forward to hearing from you!

Gjøvikregionen utvikling

5 faste stillinger, 1 prosjektstilling.
Interkommunalt samarbeidsorgan fra 1.1.2016.
Oppgavene er å;
• være regionrådets sekretariat og utviklingsorgan.
• ivareta regionalt samfunns- og næringsutviklingsarbeid.
• ivareta partnerskapssamarbeidet med fylkeskommunen.
Driftsbudsjett 2020: kr 9.400.000,- (nedgang fra 2019)

GJØVIKREGIONEN UTVIKLING har nå tilhold i- og «driver/utvikler» Bright
House på NTNU CAMPUS.
MUSTAD bygger 100.000 kvm - ny bydel vil omkranse NTNU og Mustad
næringspark – Mustad Næringspark en integrert del av Campus

NTNU

Pt er alt utleid

GU og Gjøvik kommune utfordret i 2017 Mustad. Huset ferdig
totalrenovert i juni 2019, påkostet kr 50 mill. Kommunene i
Gjøvikregionen leier areal for GU og arbeidsplasser for næringsrådgivere
og næringshagene.

Oppsummering
• Kommunestyret er «eieren» av det interkommunale politiske rådet
• Kommunestyret velger sine representanter til Råd og Regionstyre.

• Regionsjefen/Gjøvikregionen utvikling innstiller til regionstyret/det
interkommunale politiske rådet innenfor de områder som reguleres i
Samarbeidsavtalen.
• Rådmannen innstiller til formannskap (kommunestyre), i saker som
krever kommunale vedtak om det regionale samarbeidet
• Rådmannen innstiller til regionstyret/det interkommunale politiske
rådet på sine ansvarsområder (hvis f.eks. temaet er samarbeid om
kommunale tjenester mm.).
• Gjøvikregionen utvikling er kommunenes felles utviklingsorgan.

Handlingsplan for 2020 vedtatt 24.1.20
inkl detaljert disponering av midler

• Verdiskaping og kompetanse:
• kr 5.600.000,- herav 1,8 mill er partnerskapsmidler
• Attraktivitet og omdømme:
• Kr 1.020.000,- herav kr 600.000,- fra partnerskapsmidler
• Infrastruktur og virkemidler:
• kr 4.500.000,- herav kr 1.100.000,- av partnerskapsmidler

.
.

Industriteknologi

IKT digitalisering

BIOØK

Shop- og drop

Samhandling på
tvers av
kommune/fylkesgrenser,
fagområder ,
privat og offentlige
aktører

Regionen må ville
noe (legge mer i
potten?), vite hva de
vil , hva de vil oppnå
og evt hvem de vil
få mest igjen for å
samhandle med
Bryte fastlåste
mønstre?

Samarbeidsflater for Gjøvikregionen
Partnerskapsavtale med IFK
Prosjekt Cyberland – IFK – Lillehammer NTNU

TTO- NTNU - utviklingspott
Stor Oslo Nord RV 4 forum
Osloregionen
Helsekatapult – SI-HINN-NTNU-Sintef,
Elverum/Terningen arena
Bright House
CROSS – grønt innovasjonsverksted på
tvers
INVEST IN INNLANDET, SIVA,IN,IFK,
Ringsaker, Kongsvinger
(NÅ: Initiativ fra Hamar -og
Lillehammerregionen om 3partssamarbeid)

Verdensmarkedet
Bedrifter i Innlandet

Bedrifter i
Gjøvikregionen
Investorer og
samarbeidspartnere

Bright House.

Studenter møter det offentlige, bedrifter – siste 7 dager 500 deltakere på arr

Koble på tvers: Tinder for næringsliv, det offentlige og studenter:

Webbasert
løsning for
systematisk
kartlegging
interessemelding
og oppfølging:

Samordnet, sømløst innovasjonssystem (2019)
Nasjonale og
regionale
aktører

Suksessfaktorer:
•

Samhandling, koordinering og
kraftsamling (sterke aktører og
effektive prosesser)
•
Langsiktighet, ledende
kompetansemiljø,
bedriftsforankring og finansiering
•
Attraktivitet, talenttilgang og
infrastruktur

Lokasjoner/
miljøer/
infrastruktu
r

Tilfang
Tilrette
Verdikjede for legging
vekstbedrifter

Preinkubator

Inkubator
Akselerator

Kapital
Vekst

Mål:
Attraktive,
kompetansebaserte
arbeidsplasser
og
økt verdiskaping

Aktører og
nettverk i
regionen
NWC

Forpliktelse fra
partnere

Utnytte etablert infrastruktur

Last ned Outlook for iOS

Fra: Jørn Wroldsen <joern.wroldsen@ntnu.no>
Sendt: Thursday, January 30, 2020 4:18:50 Tore-Jan Killi <tore-jan@gjovikregionen.no>
Emne: Signering av første universitetskommuneavtale - Ålesund kommune
Til info ser dere hva de har gjort i Ålesund:
https://alesund.kommune.no/aktuelt/siste-nytt/signering-av-forste-universitetskommuneavtale.6317.aspx

Vi kan kanskje bare nevne dette som orienteringssak på å «Strategisk samarbeidsforum»
imorgen kl 1200?

Universitetskommune. Den første avtalen er no signert.
Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og kommunen skal gjennom
prosjekt Ålesund universitetskommune – smart helse og velferd (PDF,
164 kB), utvikle løysingar for å handtere dei store utfordringane innan helse og
omsorg i åra som kjem. Talet på eldre er økande samtidig som det er stor
mangel på kvalifisert personale

Hadeland har nærhet til NTNU og USN
Kongsberg
Sintef, Raufoss, Kjeller
Utnyttes dette?
Er det riktig å ha base i et kommunehus?
Forholdet til næringsrådgivere i kommunene?
Kunne daglig leder være en dag i Bright House?
Næringshagen? Hos USN i Hønefoss? Kongsberg?

