Protokoll - ordfører-rådmannsmøte – ORM
Møtedato: 13.5.16 Tidspunkt: 08.30 -12 Sted: Møterom ; Regionsal.
Innkalte: Arne Skogsbakken, Jarle Snekkestad, Aslaug Dæhlen, Magnus Mathisen, Bjørn
Fauchald, Guri Bråthen, Bjørn Iddberg, Ola Tore Dokken, Terje Odden, Leif Waarum.
Fra regionkontoret; Kai Glæserud, Jogrim Ristebråten
Referent : Tore J Killi
___________________________________________________________________________

Sak
1
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Tema
Orientering om satsing på Mat i ByR
v Gunn M Rusten
Strategiprosess Mat fra Toten 3.0
Behov for midler tilførsel av midler,
midlene innvilges kr 133’ til Mat fra
Toten fra PS-midlene. Regionrådet
orienteres.

Ansvar

Drøfting: Hvem tar lederansvar for
Matsatsingen? Sees i ft til ByR,
naturlig å se dette m/ utgangspunkt i
regionens totale satsingsområder,
naturlig å spille på ØT, Kapp Mat fra
Toten og Bioforsk.

ByR-styringsgruppa

Gunn MR

TJK, jfr notat
og søknad fra
MfT

GMR

Orientering om satsingen på IKT i
ByR
Drøfting; Hvem tar- og hvordan tas
lederansvaret for IKTsatsingen?
Legges fram for styringsgruppa i
ByR, må ha fokus på å
kommersialisere produkt og tjenester
i tilknytning til IKT/sikkerhet- dra til
seg nyetableringer. Vurdere
kommunenes behov for et felles løft
innen ikt eks ift sak/arkiv.
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KHG/TJ

Orientering om Bioøkonomisatsingen
som følge av ByR?
Drøfting; Hvem og hvordan tas
lederansvaret for å videreføre BiOsatsingen i et hovedprosjekt?

Presentasjon
vedlagt

N-Land holder tak i forprosjektet og
det forventes videreført i et
hovedprosjekt høsten 2016.

OTD

vedl
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Orientering om satsingen på
Arrangementsutvikling i Gjøvik- og
Hadelandsregionen

Marianne
Aasheim

Tatt til orientering, se vedlagt
presentasjon
5
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Organisering av
Turistkontoret/destinasjonen som
følge av omorganiseringen

Det må tydeliggjøres hva kommunene
ønsker å oppnå gjennom deltakelse i
Turistkontoret. Turistkontoret må
definere og tydeliggjøre mål og
visjon– evaluere det som er gjort i
fusjonsprosess og hva dette har å si ift
utvikling av organisasjonen, behov
for økonomiske bidrag fra
kommunene bør sees i forhold til
mulige stordriftsfordeler.
Musikkregionen/Musikksenter
Oppland – er en slik etablering
Jfr
ønskelig og vil kommunene bidra
regionrådsøkonomisk?
sak
Kultursjefene i regionen tar en runde
på å vurdere behov og muligheter ift
anbefaling reg rådssak. Aslaug
koordinerer
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Jfr vedlagt
notat

Løft Gjøvikregionen – hvordan få
OFK med på laget – oppfølging av
søknad? Dialog med Hjalmar S

3.juni /AD

Se 3 vedlegg
som bør
gjennomgås før
møtet

Det lages først et administrativt
saksframlegg fra regionen som
drøftes med adm i OFK – deretter bes BIversen/KHG,
TJK
det om møte med pol/ledelse evt
sendes en ny søknad

Forslag til Møtedatoer høsten 16
Regionrådet: 30.sept S-Land, 11.nov
tjk
N-Land, 2.des Gjøvik
FM: 16.sept
ORM: 16.sept, 13/14 (studietur 12-15)
okt, 25.nov

3
vedlegg

9
Høring om
lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet.docx

Felles enhet for lønn og regnskap i
politiet Skal kommunene uttale seg
om dette?

tjk

Gjøvikregionen støtter
høringsuttalelsen fra Gran
10

Psykiatri – reform
17.juni

Invitere representanter fra Reinsvoll
fagforbundet v Henning Karlsen
og samtidig invitere representanter
fra SI
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Separate møter m/ ordførere…
En gang pr mnd
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Seminar Oslo Nord
Leif deltar i tillegg til TJK på møte med Oslo
Nord 2.juni på Hamar

Gjøvik 13.5.2016
Tore j

Tjk/LW

LW

