Protokoll - Ordfører-rådmannsmøte -

ORM

Møtedato: 10.03.17
Tidspunkt: 08:30 -12.00
Sted: Regionsalen
Tilstede: Bjørn Fauchald, Arne Skogsbakken, Jarle Snekkestad, Aslaug Dæhlen, Magnus
Mathisen, Guri Bråten, Bjørn Iddberg, Ola T Dokken, Terje Odden, Leif Waarum
Fra Gjøvikregionen Utvikling; Gunn M Rusten, Kai Glæserud, Brooke Schjellerud, Tore J Killi
Møteleder: Leif Waarum
Sak
1

Tema
Gjøvikregionen Utvikling – Strategisk fokus -

Ansvar

Frist

GU

11.3

GU/ORM

1.5

årsrapportering og erfaringsutveksling etter et snaut år
med omorganisering
-

Gjennomgang av tiltak og gjennomføring pr
tiltaksområde – vurdering av måloppnåelse
Erfaring med ny organisasjon – riktig innretning
og bemanning ift ambisjonsnivå?
-områder som skal/bør styrkes og evt
hvordan?

1.4
ORM

-

Planlegging av dagsseminar – strategisk fokus

Konklusjon:
Etablerertjeneste: mange næringsfaglige
vurderinger. Ingen avtale med Nav. Mange
henvendelser etter gründerdagen. Brooke har 5
veiledningsavtaler i uke 11. Samarbeidspartnere er
Start NTNU, TTO, Ungt Entreprenørskap,
Sparebank1 Hedmark.
-

-

-

Utfordre arbeidsmarkedsteamet i Nav; Kan vi
bistå dem slik at de blir bedre? Hvilken
rådgivning skal Nav gi etablerere? Bruke
markedskafeen som informasjonsarena.
Levebrødsarbeidsplasser er også viktige
arbeidsplasser. Viktig at vi har et lavterskeltilbud
for de som ønsker å etablere bedrift. Alle
etablerere i regionen bør få det samme tilbudet.
Krever en dobling av den ressursen som er i dag.
Dette er noe vi får til bedre sammen enn hver for
oss.
Utviklingen på området viser potensialet.
Ringsaker er en kommune vi ofte trekker frem
som lykkes med næringsarbeidet. De har 3
personer som jobbet utadrettet i egen
kommune. Mange oppgaver som skal følges opp,
både prosjekter, regionkoordinator….
Behov for å diskutere dette nærmere på en
strategisamling/dag.

-

-

2

Noe å lære av Ålesund på måten de jobber
sammen om regional utvikling. Jobber mer
overordnet (sammen med andre regioner).
Prioritering av/fokus på ambisjoner og
målsettinger blir veldig viktig. Tilpasse
ressursene etter dette.
Viktig at vi ikke løper i beina på hverandre.
Regionalt må det jobbes overordnet.

Handlingsplan 2017
Utkast til handlingsplan legges fram som grunnlag for
saksframlegg i Regionrådssak 17.3 - ettersendes

3

Konklusjon:
- ORM slutter seg til tankegangen om å
konsentrere seg om de viktigste
satsingsområdene, og sørge for at
partnerskapsmidlene bidra til å nå
ambisjoner/målsettinger innenfor disse. Adm
utarbeider forslag til disp partnerskapsmidler
med utgangspunkt i de innspill som kom i møte.

GU

12.3

LW

1.4

Rådgivingstjeneste for døve og hørselshemmede –
deltakelse i interkommunal ordning? (tidligere
utsendt bakgrunnsmateriale)
Konklusjon:
-

4

Ikke alle rådmenn har sett på
bakgrunnsmaterialet. Saken oversendes til
rådmannsmøte for videre behandling.

Aksjonæravtale TOPRO

AS

Konklusjon:
-

5

Behandles politisk

"Posisjonering / innspill knyttet til
sykehusutbygging, organisering og statlige
arbeidsplasser"
Konklusjon:
-

Ta opp på årsmøte i OAP med sentrale politikere.
Ett kort vi har – NTNU; velferdsteknologi

BF

-

6

De riktige å påvirke sitter på et høyere nivå enn
SI/Helse-sør-øst.
Vi må sette dagsorden selv. Komme tidligere inn
i prosesser. Tilnærming, arbeidsmåte, tankesett.
Ref sak om lobbying.

Åpen post i Regionrådsmøte 17.3
OFK inviteres til å si noe om:
Regional plan for verdiskaping
Plan for kompetanse
Informasjon om tilskuddsordning -grønt skifte
Informasjon om endelig forslag til biostrategi for
Innlandet
Ønsker tilbakemelding TOPRO

7

EVT
Bredbånd:
Felles søknad bredbånd NKOM. Noen må rekrutteres inn.
Kommunene må gå inn med egne midler og bruke det
som en «gulerot» ovenfor kommersielle aktører.

Partnerskapet med Ofk:
Må vurdere om vi etter hvert skal utfordre det
partnerskapet vi har med Ofk i dag. Rydde i roller;
Foreslå å avvikle bidraget til drift
regionkoordinator/regionkontor, og heller overføre
midlene til partnerskapsmidler.
Arbeidsseminar: Hvordan få til bedre samarbeid og
samspill mellom Gjøvikregionen og Ofk?
Et partnerskap uten jevnbyrdighet. Ofk har satt seg
over ved å sette seg over ved at de kommer med
penger… Men det gjør også kommunene.

Tore J 10.3.17

