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18/2017 Godkjenning av protokoll for møte i 

Regionrådet 08.09.2017 
17/7889  

19/2017 Åpen post og orienteringssaker 08.09.2017 17/7889  

20/2017 Videreføring av samarbeidsprosjekt Stor-Oslo 
Nord 

17/7795  

21/2017 Samarbeid om prosjektledelse og 
prosjektutvikling innen Cyber 

17/7801  

22/2017 Styringsdokument og ressursbruk - Regionrådet 17/7863  

23/2017 Kompetansesenter for lønnsomt og bærekraftig 
landbruk 

17/4740  

24/2017 Handlingsplan for bruk av partnerskapsmidler 
2017 

17/7857  
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18/2017: Godkjenning av protokoll for møte i Regionrådet 08.09.2017 
 
Regionrådet 08.09.2017: 
 
Behandling: 

Enstemmig godkjent. 
 
REG- 18/2017 Vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19/2017: Åpen post og orienteringssaker 08.09.2017 
 
Regionrådet 08.09.2017: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 19/2017 Vedtak: 

Tas til orientering. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
20/2017: Videreføring av samarbeidsprosjekt Stor-Oslo Nord 
 
Regionrådet 08.09.2017: 
 
Behandling: 

Drøftingen ga tilslutning til saksframlegget med en presisering om at Opplandsbenken på 
Stortinget var en målgruppe som vi må møte og stille forventninger til. Videre ble det 
foreslått  å legge møter i vegforum RV 4 som første sak i møter i Stor Oslo Nord. FV 33-forum 
skal fortsatt prioriteres og videreføres , uten å innlemmes i Stor Oslo Nord. 
 
REG- 20/2017 Vedtak: 

1. Regionrådet i Gjøvikregionen viser til vedlagte saksframstilling og slutter seg til forslaget 
om å videreføre samarbeidet i Stor-Oslo Nord  
2.Midler til kommunenes deltakelse avklares i forbindelse med behandling av 
Handlingsplanen 2017. 
3.Regionrådet gir styringsgruppa for samarbeidsalliansen i mandat å avklare betingelsene 
for- og  ta opp Oppland fylkeskommune som medlem av samarbeidsalliansen og 
styringsgruppen, videre avklare med OFK om det er ønskelig å  avvikle jernbaneforum 
Gjøvikbanen.  
4. Regionrådet ber også om at det raskt avklares om Oslo og Akershus fylkeskommune har 
et ønske om å bli  medlemmer av samarbeidsalliansen og evt bli representert  i 
styringsgruppa. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21/2017: Samarbeid om prosjektledelse og prosjektutvikling innen Cyber 
 
Regionrådet 08.09.2017: 
 
Behandling: 

Enstemmig vedtatt 
 
REG- 21/2017 Vedtak: 

1.Regionrådet slutter seg til forslag til organisering og drift  av prosjektet og vil forplikte 
seg til å bidra med midler til en felles prosjektlederressurs i 3 år.  
2.Regionrådet foreslår regionsjef Tore J Killi som Gjøvikregionens representant i 
styringsgruppa. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
22/2017: Styringsdokument og ressursbruk - Regionrådet 
 
Regionrådet 08.09.2017: 
 
Behandling: 

Se endelig vedtak. Det ble utdelt spørreskjema for individuell vurdering før drøfting i grupper 
og i plenum. Vedtaket forutsetter videre oppfølging i den enkelte kommune, samt at 
konklusjoner i gruppearbeidene sendes ut til kommunene. Regionrådet vil i kommende 
møter  fortsette drøftingene av regionens prioriteringer og ressursbruk og vil ha mer 
informasjon om handelskammer, Inn-senter og Osloregionens Europakontor.  
 
 
REG- 22/2017 Vedtak: 

 
1. Regionrådet viser til vedlagt saksframstilling og styringsdokument samt vurderinger 
rundt nåværende og framtidig ressursbruk og er enige om at ressursbruken må styrkes og 
sees i sammenheng med ambisjonsnivået for regionens utviklingsarbeid. 
2.Regionrådet ber om at kommunene i sitt budsjettarbeid tar høyde for å øke tilskuddet til 
Gjøvikregionen Utvikling.  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
23/2017: Kompetansesenter for lønnsomt og bærekraftig landbruk 
 
Regionrådet 08.09.2017: 
 
Behandling: 

En ble enige om å bruke betegnelsen Kompetansesenter for bærekraftig landbruk. 
 
REG- 23/2017 Vedtak: 
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1. Regionrådet slutter seg til hovedmålsettingene og prosjektmålene i den framlagte 
rapporten som legges til grunn for etablering av et kompetansesenter for bærekraftig 
landbruk. 
 
2.Regionrådet ber om at det snarest må avklares om det er et økonomisk fundament for å 
sette i gang et 2-årig forprosjekt. Organisering og eierskap til prosjektet må klargjøres 
nærmere. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
24/2017: Handlingsplan for bruk av partnerskapsmidler 2017 
 
Regionrådet 08.09.2017: 
 
Behandling: 

Behandling: Foruten tilslutning forslaget til fordeling åpnes det for å ta inn et tiltak innen 
satsing på bioøkonomi med spesiell fokus på skog/tre. Nordre Land kommune vil følge dette 
opp med forslag om konkretisering målsetting og organisering. 
 
REG- 24/2017 Vedtak: 

Regionrådet slutter seg til forslaget til fordeling av partnerskapsmidler for 2017 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


