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Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel Arkivsaknr.  
25/2017 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet 

08.09.2017 
17/9010  

26/2017 Åpen post og orienteringssaker REG 27.10.17 17/9010  

27/2017 Regionreformen - orientering og 
meningsutveklsing - muligheter og utfordringer 

17/9016  

28/2017 Dialog om innhold og organisering av 
fylkesmannens møter med kommunene. 

17/9032  

29/2017 Regionale planer for samferdsel,verdiskaping og 
kompetanse 

17/9033  

30/2017 Kvalitet og relevans - ressursbehov og 
ressurstilgang i dagens og morgendagens  
videregående opplæring 

17/9034  

31/2017 Prioritering og ressursbruk i regionalt 
utviklingsarbeid oppfølging av sak 22 

17/9035  
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25/2017: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet 08.09.2017 
 
Regionrådet 27.10.2017: 
 
Behandling: 

Protokollen var ikke lagt ved og det var ikke kjent at denne er å finne på hjemmesiden til 
Gjøvik kommune. Heretter vil det bli henvist til at protokollen blir lagt ut på Gjøvik 
kommunes hjemmeside 

 

 
REG- 25/2017 Vedtak: 

Protokollen tas til behandling på neste møte. 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
26/2017: Åpen post og orienteringssaker REG 27.10.17 
 
Regionrådet 27.10.2017: 
 
Behandling: 

Tore Jan Killi orienterte om prosjekt Kommune-CSIRT 
 
REG- 26/2017 Vedtak: 

Regionrådet støtter initiativet til- og arbeidet med å få etablert en Kommune-CSIRT i 
Oppland 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27/2017: Regionreformen - orientering og meningsutveklsing - muligheter og utfordringer 
 
Regionrådet 27.10.2017: 
 
Behandling: 
 
 
REG- 27/2017 Vedtak: 

1.Regionrådet tar informasjonen til orientering 
2.Regionrådet er også tilfreds med at det allerede nå inviteres til dialogmøter med 
kommunene 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
28/2017: Dialog om innhold og organisering av fylkesmannens møter med kommunene. 
 
Regionrådet 27.10.2017: 
 
Behandling: 

Kommunene må få tid til å vurdere hva de er opptatt av og gis frist til 1.desember med 
ytterligere innspill til agenda for møtet  
 
REG- 28/2017 Vedtak: 

 
1.Regionrådet tar informasjon til orientering og ber fylkesmannen innarbeide forslag til 
tema som ble framført på møtet. 
2.Kommunene gis frist til 1.desember med ytterligere innspill til aktuelle tema. 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
29/2017: Regionale planer for samferdsel,verdiskaping og kompetanse 
 
Regionrådet 27.10.2017: 
 
Behandling: 

Vitig å få fram gode og tydelige planer., ha fokus på regionenes kvaliteter og ha fokus på den 
enkelte regions styrke. 
 
REG- 29/2017 Vedtak: 

I lys av den pågående sammenslåingen av fylkeskommunene mener regionrådet det er 
viktigere enn noen gang og engasjere seg aktivt i høringsinnspill og til utarbeidelse av de 
regionale planene.  
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
30/2017: Kvalitet og relevans - ressursbehov og ressurstilgang i dagens og morgendagens  
videregående opplæring 
 
Regionrådet 27.10.2017: 
 
Behandling: 

Det ble gitt honnør til presentasjonens faktaframstilling og detaljeringsgrad. Kommunene tar 
imot invitasjonen til møte med fylkesopplæringssjefen for å drøfte faktagrunnlag og for å se 
på forbedringspotensial mtp overgangsrutiner, gjennomføringsgrad og resultat i grunnskole- 
og i videregående skole. Hvorfor lykkes noen skoler /kommuner bedre enn andre? Er det 
spesielle tiltak eller rutiner som må forbedres – må skolekulturen endres? 



Side 5 av 5 

 

Overføringslæring? 
Det kom også fram en bekymring for at man ikke har en bærekraftig finansiering innen 
vedtatt skolestruktur. Små skoler er ekstra sårbare for kutt og er spesielt utsatt for årlige 
svingninger er i søkermassen. Nytt musikktilbud på Lillehammer vgs ble nevnt som et 
eksempel på at man skal være forsiktig med å opprette nye kostbare tilbud som kan 
oppfattes som konkurrerende til eksisterende tilbud i naboregioner og som  i tillegg vil 
belaste et allerede anstrengt skolebudsjett. 
Videre ble det gitt signal om betydning av næringslivets rekrutteringsbehov for 
fagarbeiderkompetanse. 
 
 
REG- 30/2017 Vedtak: 

1.Regionrådet tar informasjonen fra fylkesopplæringssjefen til orientering 
 
2.Regionrådet ber om at synspunktene til regionrådets representanter sammenstilles og 
oversendes Oppland fylkeskommune som innspill til strategi og prioriteringer for 
videregående opplæring i Oppland 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
31/2017: Prioritering og ressursbruk i regionalt utviklingsarbeid oppfølging av sak 22 
 
Regionrådet 27.10.2017: 
 
Behandling: 

Regionrådet mente det var riktig å utsette saken til kommunebudsjettene var vedtatt. 
 
REG- 31/2017 Vedtak: 

Regionrådet vedtok å utsette saken  
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 


