Protokoll ORM 17.11
Frammøte: Bjørn I, Magnus, Leif, Bjørn F, Terje, Arne, Guri, Aslaug, Ola T, Jarle
Gunn, Kai og Tore j (ref)

Kl 11.45 oppmøte på Lunsjrommet - toppetasjen - nord i bygget.
Kl 12.00 orientering til daglig leder og styreleder i Krisesenteret,
påfølgende drøfting – utsendte skriv.
Konklusjon:
Politisk prosess igangsettes med sikte på omorganisering

Kl 12.40 Interkommunal legevakt, kostander v eget bygg
– innl v Magnus
Konklusjon:
For å få fortgang i en bedring av lokalitetene ser en pt det
som mest formålstjenlig å forholde seg til et tilbygg til
eksisterende bygningsmasse – avventer kostnadskalkyler
før en tar neste steg. Regionrådsleder tar en telefon til
adm dir/ evt styreleder for å sjekke ut om det fremdeles
er muligheter for en løsning i eksisterende bygningsmasse.

Ansvar :alle

Kl 13-15 Samtaler m pol/adm ledelse i OFK

Tema
1. Fylkesordfører orienterer om status for IKT-Cyber satsing i innlandet.
Konklusjon:
Tatt til orientering
Det vedlegges pp av fylkesordførers framlegg.
2. På møtet mellom fylkesrådmann og regionsjef ble Gjøvikregionen
utfordret til å bidra mer til å utvikle Oppland – og ikke bare GR ,hva
legges i dette og hvordan kan dette følges opp?
Konklusjon:
Repr. Fra OFK siktet her spesifikt til vår prosess knyttet til hørings av
bioøkonomistrategien, der burde en tydeliggjøre betydningen av at
Gjøvikregionen har mange større miljø som kan bety mye for Oppland og
Innlandet.

3. Informasjonsflyt mellom fylket og region? Kritisk faktor for å lykkes med
å utvikle Oppland?
Konklusjon:
Hjalmar var enig i at OFK hadde et stort forbedringspotensiale, men at dette
også var gjensidig. Vi inviteres til å ta en telefon og få informasjon, samt at vi
tilbød oss å møte i etablerte fora i regi av OFK.
Ingen spesielle tiltak ble foreslått utover dette. Nevnte ellers at regional plan
sendes på høring 7.3
4. Hvordan utnytter Opplandssamfunnet at NTNU er kommet til Oppland? hvordan ta tak i denne utfordringen og hvordan komme på banen?
Konklusjon:
Ikke noen spesielt tiltak ble foreslått

5. Regionens forventninger til fylkeskommunes medvirkning til å sikre;
fengselsdrift i Oppland
.
rehabiliteringstilbud i regi av SI i Oppland (Solås)
viktige politifunksjoner skal fordeles nasjonalt og
noen av disse må legges til Oppland
realisering av tiltak beskrevet i KVU Oslo-Jaren-Gjøvik
Moelv, inkl fv 33. Viktig for regionen og Oppland.
Konklusjon;
Tatt til orientering, OFK lovet å følge opp i sine repr fora.

6. ByReg II. Hvordan kan OFK bidra til å utvikle den urbane byregion ?
- kort om mål, strategi og tiltak.
Konklusjon:
Gunn MM Rusten foretok en grundig orientering om regionens
strategi for utvikling av ByR II. Dersom noen er interessert i å få
oversendt denne pp’en sendes den ut til den som er interessert i
dette. Meld i fra i løpet av uka.
I tillegg ble det informert om at vi ønsker å komme ut i
kommunestyrene for å orientere om ByR II inkl arena Q. Det
bes om tilbakemelding innen 1.mars fra de alle kommuner

frist : alle 1.3

som ønsker at det informeres i kommunestyrene om dette
temaet, gjerne med forslag om dato. Vi ber også om tilbakemelding
innen 1.mars fra kommuner som ikke ønsker å bruke tid i

kommunestyret på en orientering om

frist : alle 1.3

ByR II.

Gjøvik 20.2.17
Tore jan K

