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Sak
Sak 1
Kl 08

Tema

Frist

TJ/rådmenn

Ultimo
aug

Forslag til partnerskapsavtale mellom
kommunene og IFK -Høring og prosess

TJ

Framlagte sak legges fram i reg råd 5.4 –
deretter behandling i kommunene

Sak 3

30.6

Kravspek. til stilling
Forslag som ble lagt fram ligger her ved – evt
innspill til text bes spilt inn innen 20.3. Enighet
om snarlig utlysning på tross på at mange ting
ikke er på organisatorisk på plass.

Sak 4

Vedlegg

Ny organisering av Gjøvikregionen
utvikling – jfr ny kommunelov
Sak legges fram på regionrådsmøte 5.4. Viktig å
ta tak i dagens situasjon og bygge videre på det.
Formannskapene bes drøfte saken, reg adm kan
delta om ønskelig. Formannskapenes rolle i et
rep skap ble lansert. RUG følger opp.

Sak 2

Ansvar

txt
Lagt ved her

TJ/OTD

1.5

Oppfølging av Bio-øk strategi –
konkret større sak

Kl 09

Arne E Fønhus la fram utredning som viste
behov for massivtrefabrikk – Gjøvikregionen
Utvikling fikk i oppdrag å utrede behov for- og
evt plassering/finansiering av fabrikk

Sak 5

Jarle

Kommune csirt, status og framdrift,
intensjonsavtaler?
Finansiering på kr 10,6 mill i boks. Tilstrekkelig for å
realisere senteret. Leder rekrutteres snarest og
senteret i drift høsten 2019. Lokalisering er uavklart.

Legevakt, status og framdrift
Sak 6

Magnus

Magnus

Orientering
og samråd

RUG/HOIleder
e

Jfr ORM 23.11

Plassering ved hoveinngang til SI, Gjøvik. Satser på
realisering i 2020.

Sak 7

Orientering og
info i møtet

Universitetsregion / utviklingsarbeid
og tjenestesamarbeid innen helse og
omsorg – og status ift Helse Inn
HO-ledere og RUG følger opp

Sak 8

Kartlegging av aktivitet og
kompetanse i læringssentrene
TJ
Det legges opp til prosess som vist i sak. Presenteres
for ORM 10.mai

Sak 9

Saker til regionrådet 5.4 bl a
arbeidsseminar med fokus på IFK

10.5

Ola T

Saker ble listet opp, gjøre en avveining om sak om
fritt skolevalg skal tas opp i reg råd.

Sak 10

Kort statusrapport vedr
utviklingstrekk innen sysselsettings,
bosetting og boligbygging
Tatt til orientering vil bli lagt inn i årsrapport.

Sak 11 EVT
Gjøvik 15.3.19 Tore J

TJ

