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Glåmdalsregionen

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen
1. Prosjektorganisasjonen er vedtatt i henhold til søknad med prosjektleder frikjøpt på fulltid,
ekstern
styringsgruppe og regionrådet som eier. Rådmennene er referansegruppe.
2. Det er sannsynlig at Våler kommune går ut av prosjektet. Det vil si at det gjenstår 6 kommuner i
ByR Glåmdalen
Evt. presisering av mål for prosjektet
Vedlagt ligger styringsdokument for ByR Glåmdalen med netto vekst på 100 arbeidsplasser som
strategisk mål, 5 hovedmål og 19 delmål for å oppnå dette.
Strategisk mål er tilsvarende det som ble omsøkt i juni 2015. Hovedmål og delmål er bearbeidet i
dialog med regionråd og styringsgruppe.
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå
Ved siden av å rigge prosjektet, og forankre prosjektet / styringsdokument hos ny politisk ledelse,
næringsutviklingsapparat og styringsgruppe har prosjektet jobbet med følgende:
1. Kompetanseplan: gjennomføring av kompetansekartlegging og utarbeidelse av forslag til strategi
2. Mulighetsstudie logistikk / gods: utarbeidet et mulighetsstudie i forhold til gods / logistikk /
samferdsel som skal
3. Kommunikasjonsplan: gjennomført en analyse og utarbeidet en plan i forhold til kommunikasjon
(status, behov mål, budskap og tiltak)
4. Mål for næringsutvikling: utarbeidet et forslag til målkart i forhold til næringsutvikling
5. Nærings-SWOT: utarbeidet et forslag til nærings-SWOT sammen med politisk ledelse og
styringgruppe
6. Påbegynt kartlegging av de ulike kommunenes informasjonsflyt og kultur if næringsliv /
næringsutvikling
7. Påbegynt atarbeidet med å utarbeide arealstrategi og definerer regionale næringsområder.

Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen
Fremdrift er ok i forhold til styringsdokument.
Prosjektet er i 2016 tilført 2.250.000 i ekstra prosjektstøtte fra kommunene ut over det som tidligere
er budsjettert. Dette føres inn i prosjektet-budsjettet for 2016.
Prosjektet ønsker også å redusere summen for gjennomføring av politiske
møter da det kun vil bli gjennomført ett felles kommunestyremøte i 2016.

