Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Regionstyret
Reionsalen i Mustad Næringspark
24.01.2020
Kl. 08:00

Følgende medlemmer møtte
Anne Bjertnæs
Solhaug, Even
Helgestad, Bror
Bråthen, Guri
Øystad, Gunn M
Sunne Linn T
Olafsen, Stian
Ødegaard, Arild Nikolai
Hagenborg, Anne
Bjørnsveen, Erik
Enge, Hans Chr
Fra adm i IFK: Søberg, Hanne Varhaug
Tøstiengen, Kasper
Fra kommunene: Mathisen, Magnus
Fauchald, Bjørn
Løvmoen, John
Dæhlen, Aslaug
Skogsbakken, Arne
Fra Gjøvikregionen: Snekkestad, Jarle
Killi, Tore

Sakliste
Sak nr.
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020
05/2020
06/2020

Sakstittel
Saker til orientering
Forslag til rammer for disponering av
partnerskapsmidler 2020
Trenettverk i Gjøvikregionen/Innlandet rapport og videre oppfølging
Utlysning av stilling som regional
næringsrådgiver
Tilbudsstrukturen innen videregående
opplæring i Innlandet
Godkjenning av protokoll fra Regionstyret
24.01.20

Arkivsaknr.
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20/639
20/641
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01/2020: Saker til orientering
Regionstyret 24.01.2020:
Behandling:

REGST- 01/2020 Vedtak:

Vedtak:
Orienteringene tas til informasjon og regionsjefen bes følge opp intitiativ som skal følges
opp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/2020: Forslag til rammer for disponering av partnerskapsmidler 2020
Regionstyret 24.01.2020:
Behandling:

REGST- 02/2020 Vedtak:

Regionstyret foreslår følgende rammer for fordeling av partnerskapsmidler 2020 :
1.Satsingsområde infrastruktur og virkemidler kr 1,1 mill, satsingsområde verdiskaping
og
kompetanse kr 1,8 mill og satsingsområde attraktivitet og omdømme kr
600.000,-.
-regionstyret vedtar vedlagt forslag til fordeling av midler pr tiltak, forutsatt at
Rådet slutter
seg til forslaget om disponibel ramme
2.Regionsjefen gis i mandat å forvalte og rapportere bruken av midler ift vedtatt ramme
og kan foreta justeringer i bruk av midler mellom tiltakene dersom prosjekter ikke blir
igangsatt/ endrede ressurskrav eller ved at prosjekter får tilgang på utvidet, ekstern
finansiering

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/2020: Trenettverk i Gjøvikregionen/Innlandet - rapport og videre oppfølging
Regionstyret 24.01.2020:
Behandling:

REGST- 03/2020 Vedtak:
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Regionsjefen anbefaler Rådsstyret å fatte slikt vedtak;
1. Rapport av 19. desember 2019: Skog og tre i Gjøvikregionen - Forprosjekt for skog og
trenæringen i Gjøvikregionen, av Landsbyen Næringshage AS tas til etterretning.
2. Det avklares med Norwegian Wood Cluster hvordan de ser for seg samarbeidet med
SMB’ene i trenæringen i Innlandet tenkes fremover.
3. Det arrangeres et møte med de interesserte treforedlingsbedriftene og andre relevante
nettverksmedlemmer, der opprettelsen av Trenettverket står på dagsorden.
4. Hvis avklaringene gir grunnlag for et treårig Trenettverksprosjekt, utarbeides det en
prosjektplan og det avklares hvordan finansieringen av hovedprosjektet bør være.
5. Hvis det blir behov for finansiering fra Gjøvikregionen, legger Regionsjefen frem en sak
for Regionstyret.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/2020: Utlysning av stilling som regional næringsrådgiver
Regionstyret 24.01.2020:
Behandling: Regionstyret foreslo og vedtok enstemmig å utlyse fast stilling

REGST- 04/2020 Vedtak:

1 Regionstyret ber om at det utlyses en fast stilling som næringssjef i Gjøvikregionen
Utvikling.
2

Regionstyret ber om at regionsjefen finner inndekning for stillingen fra
Næringsprogrammet, Partnerskapsmidler, herunder innenfor Handlingsplanens
satsingsområde Verdiskapning og arbeidsplasser.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/2020: Tilbudsstrukturen innen videregående opplæring i Innlandet
Regionstyret 24.01.2020:
Behandling:

REGST- 05/2020 Vedtak:
1. Regionstyret ønsker at det utarbeides en strategi for hvordan vgs. tilbudet skal rigges
for framtiden, bla. blir det viktig å se på ny yrkesfagstruktur.
2. Regionstyret ber om et møte med administrativ og politisk ledelse for videregående
opplæring i fylkeskommunen for å drøfte prosessen som er gjort med fastsetting av
årets tilbud, samt få til en god prosess for fastsetting av framtidige tilbud.
3. Gjøvikregionen Interpolitisk politisk råd oppretter en dialog med IFK for å sikre dialog
før utlysning av tilbud 21/22, og drøfter konsekvensene av, og mulighetene i innføring
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av nye yrkesfaglige utdanningsprogram.
4. Det opprettes et arbeidsutvalg utgått fra Interkommunalt politisk råd, med en ordfører
som saksordfører, som skal ha ansvar for at det blir utviklet en regional
skoletilbudsstrategi, inkludert tilbudet for videregående opplæring for voksne og som
skal ha spesielt fokus på at regionen for framtida skal ha relevante skoletilbud som
bidrar til regional samfunns- og næringsutvikling. Regionalt kompetanseutvalg kobles
på dette arbeidet.
-

Regionstyret oppnevner følgende representanter i arbeidsutvalget : Anne
Hagenborg, Anne Bjertnæs, Stian Olafsen, Ola Tore Dokken, Bror Helgestad.
Gjøvikregionen Utvikling ivaretar sekretariatsansvaret og kaller inn til første møte.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/2020: Godkjenning av protokoll fra Regionstyret 24.01.20
Regionstyret 24.01.2020:
Behandling:

Enstemmig godkjent.
REGST- 06/2020 Vedtak:

Protokollen godkjennes.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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