Protokoll- Ordfører-rådmannsmøte – ORM
Møtedato: 23.11.18 Tidspunkt: 08.30 - 12.00 Sted: Møterom ; Møterom regionsal
Tilstede: Bjørn, Magnus, Odd Arnvid, Guri, Aslaug, Esther, Ola T, Terje, Leif , Tore J (ref)
___________________________________________________________________________
Sak
Sak 1

Tema

Ansvar

Datalagring – muligheter og utfordringer. Fossekall
presenterer rapporten de nå har ferdigstilt

MM/PR

Frist

Konklusjon: Vertskommunen må vurdere om de
vil be Fossekall å gå videre med en utredning.
Gjøvik kommune blir kontaktpunkt
Sak 2

Bioøkonomistrategi for Gjøvikregionen. Høringsutkast
er ute og strategien skal behandles i regionrådet 14.12.
Sintef har laget en rapport om Bioøkonomi i Innlandet
2050 .

JS/TJ

Febr
2019

GB/OT/TJ

Våren
2019

Konklusjon: Regionrådet behandler saken i
februar slik at alle kommunene får behandlet
strategien politisk. Aksept for å iverksette viktige
satsinger som allerede er igangsatt.

Sak 3

Organisering av det regionale samarbeidet i
Gjøvikregionen. Prosess og føringer (ny kommunelov,
regionreform), samt bestilling av RR av 9.mars.
Samhandling med Hadeland? Oppfølging av drøfting i
regionrådet.

Konklusjon: ORM sender en henvendelse til Gran
for å sondere felles interesser. GR bør også drøfte
en mulig utvidelse av det regionale samarbeidet
med andre kommuner .Se på strategiske mål og
mulighetsrom.
Ad uttale regionalisering IFK;
Sende henvendelse til OFK om utsettelse av frist.
Organisering av GR: ORM tar orientering til følge
og mener at det ikke kreves noen evaluering.
Viktig å drøfte oppgave fordeling mellom
kommuner og reg adm. Reg ordf møte (ROM)er
styringsgruppe, RUG er prosjektgr til reg sjef. Reg
råd får framlagt prosess og tid. Se vedlegg

Sak 4

Oppsummering etter konferansen i Nittedal 15.11 og
møtet med samferdselsministerens besøk her 22.11

Konklusjon: Avventer evaluering

Vår
2019

JS

Løpen
de

Jfr vdl

Sak 5

Nytt masterstudie i innovasjon og teknologiledelse ved
NTNU. Info og regional oppbacking.

TJ

1.12

TJ

1.12

Konklusjon: Kommunene støtter initiativet og mener
studiet vil bidra til å styrke NTNU Gjøvik og samtidig
være til nytte for nærings- og samfunnslivet i
Innlandet.

Sak 6

BYR II , regnskapsavslutning (godkjent revidert regnskap),
forslag til disponering av innestående

Konklusjon: Overskytende kr 1 mill fra BYR avsettes til
å etablere vertskapsfunksjon i Bright House. Samtidig
må det jobbes for ekstern finansiering på sikt

Sak 7

Forslag til omorganisering av
kommuneoverlegefunksjoner inn i GHMT

RUG

Konklusjon: Forespørsel legges på vent. RUG bes
om å gjøre en utredning før påfølgende
kommunal behandling.
Høring drosjeløyver – skal vi lage sak?

Sak 8

Sak 9

Konklusjon: Ikke lage egen sak men påpeke for FU at
krav antallsregulering kan medfører en risiko for
tilgang på tjenesten når vaktordning faller bort. Sjekk
m drosjenæringen og evt få inn synspunkter fra dem.

Møtedatoer våren 2019 for RR og ORM

Dato
Jan
Feb
Mars
April
Mai
Juni

Sak 10

ORM

REG RÅD

TJ

TJ

4.12

14.12

ROM
14

1
15

22
4
5

10

6
7

Planlagt studietur til Portugal i eks vis 30.mars – 2.april
2018

Guri

Valg av regionrådsleder 2019

ROM/
Regionråd

14.12

Konklusjon: Prinsipp å velge årlige perioder. Foreslår
nå Guri Bråthen som leder og Ola Tore Dokken som
nestleder

EVT

RUG bes forberede sak på regional samhandling vedr
psykisk helse

RUG

Gjøvik 23.11.18 Tore J

