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Alle kommunene i  Gudbrandsdalen deltar i byregionprogrammet fase 2 som varer 

fram til 2017.  Byregionprogrammet er et nasjonalt program som skal øke 

kunnskapen om samspillet mellom by og land for å styrke den regionale vekstkraften 

i disse områdene.  37 byregioner med til sammen 213 kommuner deltar i det 

nasjonale programmet. 

Det er Lillehammer som står som formell søker, men mange er med i samarbeidet.  

Foruten de 12 kommunene, Regionrådene i Lillehammerregionen, Midt-

Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal, Oppland fylkeskommune, Østlandsforskning, 

Høgskolen i Lillehammer med flere.   

Målet med prosjektet er at Lillehammer og Gudbrandsdalen skal utvikles til ledende 

bo- og fritidsregion med utgangspunkt i by og fjell og de mulighetene som ligger i 

moderne bosetting.  Kommunene i regionen skal utgjøre et aktivt nettverk av 

innovative kommuner. 

By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og 

verdiskaping 

Lillehammer og Gudbrandsdalen er i en unik situasjon i Norge ved at det er den 

eneste regionen som har en mellomstor by i nær tilknytning til fjellområdene med et 

stort antall fritidsboliger og flere turistdestinasjoner.  Et kjennetegn de siste årene er 

at fjellområdene har vært den viktigste ressursen for økonomisk utvikling i regionen.  

Stadig flere av oss veksler mellom boliger/bosteder.  Stedenes attraktivitet for 

bosetting har økende betydning for næringsutvikling i regionene.  Her tror vi det er 

mye å hente i prosjektet. 

Hva skjer nå: 

Vi er i gang med kartlegging og øvrige forberedelser til arbeidet med prosjektets tre 

deltemaer: 
1: Handlingsrom og kultur innen planlegging, forvaltning og tjenesteproduksjon 

2: Innovasjon og verdiskaping 

3: Nettverk av innovative kommuner 

Det skal også utredes mandat og etablering av et Gudbrandsdalsting. 

 



 

Kontaktopplysninger prosjektgruppa 

Lillehammer kommune Hanne Mari Nyhus 
Kristen Rusaanes 

hanne.mari.nyhus@lillehammer.kommune.no 
kristen.rusaanes@lillehammer.kommune.no 

48245683 
90798900 

Oppland  fylkeskommune Anne Marie Sveipe annemarie.sveipe@oppland.org 95796280 
Regionrådet Lillehammerregionen Anne Kirsti Ryntveit anne.kirsti.ryntveit@lillehammer.kommune.no 90611464 
Midt-Gubrandsdal regionråd Irene Teige Killi irene.teige.killi@nord-fron.kommune.no 41523823 
Nord-Gudbrandsdal regionråd Ole Aasaaren ole.aasaaren@regionkontoret.no 91171405 
Østlandsforskning 
 

Kjell Overvaag 
Maria Røhnebæk 

ko@ostforsk.no 
mr@ostforsk.no 

95207791 
92210952 

Høgskolen i Lillehammer Aksel Hagen aksel.hagen@hil.no 91620253 

 

                       

Tre områder / destinasjoner: 

På nyåret skal styringsgruppa ta stilling til hvilke tre områder som skal velges ut for 

nærmere kartlegging og analyser.  Grunneiere, næringsliv, faste- og fritidsboende og 

andre vil bli invitert til å delta i arbeidet. 

Styringsgruppa: 

Styringsgruppa for prosjektet består av ordfører i Lillehammer, fylkesordfører og 

ledere av de tre regionrådene.  Østlandforskning og Høgskolen i Lillehammer tiltrer 

styringsgruppa når det skal behandles saker som angår samarbeidet. 

Kontaktnett: 

Prosjektet er helt avhengig av god kontakt med og mellom kommunene.  Også derfor 

sender vi dette nyhetsbrevet til både ordfører og rådmann i kommunene.  Og vi ber 

om at det spres til aktuelle medarbeidere.  Regionkoordinatorene/regionsjef har 

påtatt seg å snakke med næringsmedarbeidere i alle kommunene, for at de kan 

utgjøre et særskilt kontaktnett i arbeidet. 

Kommende møter/samlinger: 

Vi deltar i programmets nasjonale nettverkssamlinger, og den første er 2. og 3. 

februar på Gardermoen.  Det vil bli invitert til regionale samlinger når de tre 

områdene for kartlegging/analyse er valgt.  Så vil det bli satt en dato for 

Gudbrandsdalsting i styringsgruppas møte i februar. 

Informasjon i prosjektet: 

Vi er opptatt av god informasjonsflyt og håper at samtlige samarbeidspartnere vil 

bidra til dette.   Det er opprettet en egen nettside som betjenes av alle medlemmer i 

prosjektgruppa (se oversikt nederst på siden).  Vi oppfordrer kommunene til å legge 

lenker til disse sidene.  For mer informasjon kontakt prosjektgruppa (se under). 

Vi tar gjerne i mot innspill og kommentarer – både til disse sidene og også om 

hvordan vi kan ivareta informasjonsbehovet i prosjektet best mulig. 

Nettstedet byregion lillehammer og gudbrandsdalen: http://byregionlg.wordpress.com 
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