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Sak nr. xx/19

Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen

Søknad om medlemskap i Osloregionen fra kommunene i
Gjøvikregionen
Forslag til vedtak:
1. Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten kommuner opptas
som ordinære medlemmer i samarbeidsalliansen Osloregionen med virkning fra 1.1.
2020.
2. Kommunene innvilges midlertidig medlemskap i Osloregionen fra og med 1.1 2019
tom 31.12. 2019 og betaler ordinær medlemskontingent for 2019.
3. Kommunene får til sammen én plass i styret, på vegne av Gjøvikregionen.

Saksfremstilling:
Bakgrunn
Osloregionen mottok i august 2018 søknader om medlemskap i Osloregionen fra Gjøvik, Søndre
Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten kommuner i Gjøvikregionen.
Gjøvikregionen ligger i den sør-østlige delen av Oppland fylke. Regionen er knyttet til Oslo og
Osloregionen via bl.a. Gjøvikbanen og Riksvei 4. Regionen er hjemsted for nesten 70.000 mennesker,
og er den mest folkerike delen av Oppland fylke. Regionen har sterke innovasjonsmiljøer, bl.a. med
utgangspunkt i NCE Raufoss klyngen og NTNU på Gjøvik. I forbindelse med reiselivsmarkedsføring,
samarbeider regionen med Hadelands- og Ringeriksregionen.
Fra før er kommunene i Hadelandsregionen i Oppland samt Opplandfylkeskommune med i
samarbeidsalliansen.

Osloregionens vedtekter
Vedtektenes §2 omhandler medlemskap. Her heter det bl.a.:
2-1 Generelt
Som medlem i Osloregionen kan opptas kommuner og fylkeskommuner på Østlandet.
Grunnlag for å søke medlemskap er erkjennelse av tilhørighet til de felles boligarbeidsmarkeder av byer og bysamfunn som har Oslo som sitt naturlige sentrum.
2-2 Medlemskap
Medlemskap i Osloregionen godkjennes av samarbeidsrådet. Etter stiftelse opptas
nye medlemmer med virkning fra førstkommende årsskifte.
Det er Osloregionens øverste organ, Samarbeidsrådet, som behandler søknader om
medlemskap i Osloregionen. Formelt sett ville medlemskapet først kunne tre i kraft fra og
med januar 2020. Det har imidlertid vært praksis at kommuner som godkjennes som nye
medlemmer på Samarbeidsrådet kan møte som observatører i Osloregionens organer resten
av året samme år som de opptas som medlem i Samarbeidsrådet.
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Vanligvis mottar sekretariatet søknader om medlemskap i løpet av månedene rett forut for
møtet i Samarbeidsrådet. Sekretariatet er ikke kjent med eksempler på at Osloregionen har
mottatt søknader om medlemskap så vidt langt før neste møte i Samarbeidsrådet. At alle
kommunene i regionrådet søker om medlemskap innebærer også for at dette er et særskilt
tilfelle.
Siden søknadene kom allerede i august 2018, og kommunene i Gjøvikregionen ga uttrykk for
et ønske om å komme raskt med i samarbeidet, valgte styret i Osloregionen å legge til rette
for en noe smidigere prosess i dette tilfellet. Styret behandlet den 4.9. 2018 sak 43/18
Søknad om medlemskap i Osloregionen fra kommunene i Gjøvikregionen – videre prosess,
og fattet følgende vedtak:
1. Styret i Osloregionen tilbyr kommunene i Gjøvikregionen «midlertidig
medlemskap» i Osloregionen med virkning fra 1.1. 2019.
2.

Medlemskapet innebærer fulle rettigheter til deltagelse i Osloregionens organer i
2019. Gjøvikregionen får plass i Osloregionens styre.

3. Dersom Samarbeidsrådet i 2019 innvilger kommunene i Gjøvikregionen ordinært
medlemskap fra og med 2020, betaler kommunene i Gjøvikregionen
medlemskontingent for «midlertidig medlemskap» i 2019.
4. Dersom Samarbeidsrådet avviser søknadene om medlemskap, avvikles det
midlertidige medlemskapet fra og med samme dato.
5. Det midlertidige medlemskapet gjelder kun for 2019 og kan ikke forlenges..
Konsekvensen av vedtaket om midlertidig medlemskap for kommunene i Gjøvikregionen fra
og med januar 2019 i styret i august 2018, er at Samarbeidsrådet nå skal behandle spørsmål
om permanent medlemskap fra og med 2020.
I vedtektenes §3-2 heter det bl.a.:
Et regionråd gis plass i styret når minst tre av dette rådets medlemskommuner er opptatt som
medlemmer i Osloregionen.
Dersom kommunene i Gjøvikregionen opptas som medlemmer vil Gjøvikregionen følgelig få
representasjon i Osloregionens styre.

Sekretariatets vurdering
Gjøvikregionen er knyttet til resten av Osloregionen bl.a. gjennom transportsystemet og
pendling. Gjøvikregionen, som den mest befolkningstunge delen av Oppland, er en viktig del
av flerkjernesystemet av byregioner rundt Oslo. Regionen har sterke nærings- og
kompetansemiljøer som er tett integrert med miljøer i Osloregionen for øvrig. Både Oppland
fylkeskommune og Hadelandsregionen er allerede medlemmer i Osloregionen.
Sekretariatet mener på denne bakgrunn at det er sterke argumenter for at Samarbeidsrådet
skal innvilge kommunene medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen. Dette vil også
være i tråd med styrets konklusjon ved behandling av sak
Behandling i administrativ koordineringsgruppe
Saken ble behandlet i administrativ koordineringsgruppe den 26. mars….
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