REFERAT FRA GRIP-GRUPPEARBEID 20. november om digitalisering – teknologiutvikling –
digitalisering, Cyber og informasjonssikkerhet, bærekraft.

Gruppe GRØNN: Tone Lise Kvernelien, Arild Ødegård, Ola Tore Dokken, Even Hagen:
•
•

•
•
•

Vi må være offensive og se og utnytte mulighetene ved innføring og bruk av ny teknologi
Digitalisering :
- kartlegge utfordringer – behov og muligheter
- Jobbe sammen om skyløsninger
- Hva er viktigst for innbyggerne og hvordan vet vi det?
- Hvordan få til næringsutvikling ut fra mulighetene ved økt digitalisering?
- Trenger vi mer kompetanse i det offentlige for å få til noe her?
- Næringslivet har alt for lite kompetanse innenfor digitaliseringsområdet –
hvordan løfte kunnskapsnivået i bedriftene?
Vi må sikre et bedre samarbeid kommunene i mellom.
Vi må ha tillit til hverandre, ønske hverandre vel.
Utnytte den enkelte kommunes spesialkompetanse

Gruppe ORANSJE: Torvild Sveen, Mota T. Tholin, Elin Solberg, Ester Gihlen:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunene må forsøke å finne like møtedatoer for formannskap og kommunestyrer
Økt samhandling mellom kommuner – gir større innflytelse og kraft.
Legge et felles regionalt møte før kommunene lager budsjett – drøfte samarbeid som kan gi
budsjettinnsparinger
Bidra til at NTNU/fagskolen får etablert tilbud innen helse/velferd og spesifikt medisinsk
behandling/legestudie v NTNU Gjøvik
Ha større fokus på helhetlige utdanningsløp – innføre et utdanningsfond?
Fortsatt jobbe i skjæringspunkt mellom BIO-Cyber-Industri
Kompetansetilførsel til politikere – gjerne om hvordan næringslivet funker og tenker –
begrepsforvirring hindrer bistand og oppfølging
- Skjønner ikke hva næringslivet og NTNU ex innen Cyber snakker om – kunnskapskløft
hindrer god dialog

•
•
•
•

Vi må ha en påvirkningsplan, vise hva som skal være resultatmålene, hva vi skal sitte igjen
med til slutt.
Vi må fronte vår kunnskap i større grad, drive bedre lobbing, ha en bedre regionstenkning –
OSS!
Vi bør være mer offensive og bli pilot oftere. Hva gjør vi for å sikre at det som utvikles her blir
her?
Vi må få tak i risikokapital, være attraktive for investeringer.

Gruppe BRUN: Anne Hagenborg, Magnus Mathisen, Tonje Jahr Bergum, Tove Beate Karlsen, Tore
Stensrud:
•

•

•
•
•

•
•

Etablere Innlandets Laboratorium samle , dele og utvikle produkt, kompetanse og tjenester
basert på erfaringer fra smarte løsninger fra By og Bygd
- Smarte boenheter, smart belysning, smart snøbrøyting. Skape botrygghet, bl a
ved tilgang til bredbånd for alle.
Jobbe på tvers av fagenheter og kommunegrenser – samhandle rundt Mjøsa
- Vi må se Innlandet som en enhet, som gir muligheter, bl.a. innenfor BIO (midler,
samarbeid).
Samle og dele på kompetanse – best praxis. Vi må vise at vår region kan tilby løsninger og
vise at vi kan være med å skape utvikling og vekst.
Må videreutvikle biosatsing – gjøre det mer enkelt – bærekraftmål må legges til grunn i alt
utviklingsarbeid
Kommuner kan ikke å supportere på ikt – må etablere større og mer robuste fagmiljø
- Krav til kompetanse og skolering – også andre en fagpersonell må skjønne og
forstå for å ta i bruk ny teknologi på en trygg måte
Etablere pilotprosjekt på testing og bruk - oppfølging innen velferdsteknologi
Større samhandling med private

Gruppe GUL: Arne Skogsbakken, Even Solhaug, Stian Olafsen, Guri Bråthen, Gunn Marit Øistad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi har mer slagkraft når vi står sammen.
Må ta større politisk lederskap
Endringer gjør vondt, men er nødvendige. Mangler kultur for endringer. Mangler også
politisk mot.
Ikke fått mye ut av bioøk-satsing. Ikke ta skogen vår, den vil vi bearbeide og foredle lokalt.
Kommunene har til nå ikke tatt ut gevinsten i interkommunalt samarbeid – denne må nå
realiseres – sette dagsorden
Ta større risiko
Vi må ha felles strategier! Felles digital plattform for regionen må komme raskt på plass.
Fatte vedtak som er konkrete og forpliktende
Vi må vise raushet overfor hverandre.

Gruppe BLÅ: Linn T. Sunne, Dag Arne Henriksen, Rune Selj, Bjørn Fauchald, Bror Helgestad:
•

Velferdsteknologi – utfordringer ift voldsom rask utvikling som krever kompetanse i alle ledd
– samordninger satsinga m NTNU

•
•
•
•
•

Bestillerkompetanse må utvikles, vanskelig for en kommune alene å samhandle f eks med
NTNU
Kommuner samler krefter om DIGINN – vanskelig å bruke innenfor sikkerhetsområdet
Kommunene må satse på omskolering – videreutdanning for å kunne å møte digitalisering
Bør foreta en analyse om hva som er næringslivets behov og forventninger fra kommunene
Ø Toten bygger kompetanse rundt CO2 fangst – øvrige kommuner i regionen inviteres med –
dette kan også gjøre ved andre satsinger

