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Neste møte i prosjektgruppa

1. Saker til arbeidsutvalget 15. mars 2018:
a. Fylkesvåpen
Utarbeide en sak til behandling og vedtak i arbeidsutvalget 15. mars med en prosessplan
for å få fram forslag til nytt fylkesvåpen. Det er ønskelig med et bred deltakelse i
utarbeidelse va forslag til nytt fylkesvåpen hvor skoler, frivillige og ulike profesjonelle
miljøer inviteres til å komme med forslag. Viktig å skape engasjement og begeistring.
I tillegg må det gjøres avtale med et byrå som bidrar til å ferdigstille forslag til nytt
fylkesvåpen. En diskusjon i gruppa om det skal inngås en avtale med byrå for å gjøre
denne jobben, eller om det skal inngås en større avtale med et byrå som får forslag til
nytt fylkesvåpen som ett av flere oppdrag for den nye fylkeskommunen.
Svein Thore Jensen forbereder sak til arbeidsutvalget.
b. Politisk organisering
Fellesnemnda oppnevnte i møte 15. januar et utvalg som skal utrede og fremme forslag
til politisk organisering for den nye fylkeskommunen. Utvalgets arbeid skal være ferdig
innen 1. september 2018.
Det er viktig å komme i gang med arbeidet og legge opp en prosess som arbeidsutvalget
kan ta stilling til. Her vil det være aktuelt å se hvordan andre har organisert arbeidet og
vurdere hvordan dette kan ligge til grunn for hvordan arbeidet skal organiseres her.
Randi Sletnes Bjørlo forbereder sak til arbeidsutvalget.
c. Oversikt over større investeringsprosjekter
I avtalen om sammenslåing mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner er det
avsnittet om økonomi formuleringer om at de to fylkeskommunene informerer

hverandre om større økonomiske disposisjoner (investeringer, låneopptak, bruk av
fondsmidler osv.). På denne bakgrunn utarbeides det sak til arbeidsutvalget med
orientering om større igangsatte og planlagte investeringsprosjekter
Svein Thore Jensen forbereder sak til arbeidsutvalget.

2. Omstillingsdokumentet
Det har vært gjennomført gode møter med de tillitsvalgte og det er lagt en plan for arbeidet med
omstillingsdokumentet. Prosessen fram mot behandling i fellesnemnda i april ser slik ut:
6. mars, kl.09.00/13.00:
6.-7. mars, kl. 16.00- :
7. mars, kl. 08.30-11.00:
13. mars, kl. 0900-1530:
20. mars, kl. 16.00-19.00:
21. mars:
4. april: 13.00-15.00:
11. april 15.00-16.00:
19. april:
26. april:

Allmøte på Hamar og Lillehammer for ansatte sentraladministrasjonen i regi av partssammensatt arbeidsgruppe.
Møte i partssammensatt arbeidsgruppe, Lillehammer hotell
Møte i prosjektledelsen, Lillehammer hotell
Møte i partssammensatt arbeidsgruppe, Honne
Møte i prosjektledelsen, Hamar
Utkast til drøftingsgrunnlag ferdig
Drøftingsmøte, Honne
Partssammensatt utvalg, Lillehammer
Arbeidsutvalg
Fellesnemd

3. Orienteringer
a. Møte med kommunene.
Det blir møte med alle kommuner i Hedmark og Oppland på Lillehammer hotell 22. mars
kl. 10.00 – 14.00. Dette er i samsvar med vedtak i arbeidsutvalget 15. februar og
oppfølging av avtalen som er inn gått mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner om
samarbeidet med kommunene.
b. Igangsetting av arbeidet i arbeidsgruppene
Det er satt opp en framdriftsplan for arbeidsgruppene med ulike milepæler i
kartleggingsfasen med første avlevering av rapport 9. april. Framdriftsplanen og en
grundigere gjennomgang av mandatet vil bli gitt i plenum med alle ledere og nestledere i
arbeidsgruppene umiddelbart etter dette møtet i prosjektgruppa.
c. Møteinnkallinger og referater
Møteinnkalling med dagsorden og referater fra møtene i prosjektgruppa skal legges ut
og gjøres tilgjengelig på den nye nettsiden til sammenslåingsprosjektet

4. Neste møte i prosjektgruppa
Neste møte i prosjektgruppa blir 7. mars kl. 08.30 – 11.00 på Lillehammer hotell.

