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Siden sist: 

Siden forrige nyhetsbrev i mars har prosjektgruppa jobbet videre med de ulike 

delene av prosjektet, samt med en kommunikasjonsplan. Det har blitt avholdt tre 

regionvise møter i delprosjekt handlingsrom, med deltakelse fra nesten alle 

kommuner. Videre har det blitt avholdt møte med prosjektets referansegruppe - 

med mange nyttige tilbakemeldinger. 19. mai var byregionprogrammet tema på et 

felles formannskapsmøte i Lillehammerregionen, med innledning fra Aksel Hagen. 

Det kan bli aktuelt med tilsvarende møter i Midt- og Norddalen. Forut for det felles 

formannskapsmøtet hadde prosjektet en kronikk på trykk i GD «Gudbrandsdøler på 

heltid og deltid». 1. juni var det møte i styringsgruppa der det ble orientert om status 

og videre arbeid i delprosjektene. Det ble videre besluttet å invitere til et 

Gudbrandsdalsmøte 3. og 4. november.  

Samlinger/møter 

Nasjonal nettverkssamling 4. og 5. oktober 

Det har blitt sendt ut e-post med invitasjon til nasjonal nettverkssamling i Tromsø 4. 

og 5. oktober.  

Gudbrandsdalsmøte 3. og 4. november: 

Styringsgruppa vedtok i sitt møte 1. juni at det skal inviteres til et 

Gudbrandsdalsmøte 3. og 4. november. Ordførere, representant fra opposisjon, 

rådmenn og kommunekontakter fra deltakerkommunene inviteres til å delta, 

sammen med styringsgruppa, prosjektgruppa og referansegruppa i 

byregionsamarbeidet. Møtet blir trolig lagt til Midtdalen. Vi kommer tilbake til 

detaljene etter sommerferien, men hold av datoen.  

 

 

 

                                  



 De tre deltemaene: 
1: Handlingsrom og kultur innen planlegging, forvaltning og tjenesteproduksjon 

ByR 1 var først og fremst et analyseprosjekt i den forstand at vi skulle kartlegge og 

analysere» fakta på bakken» for deretter å bestemme oss for hva vi helt konkret ville 

gjøre for å videreutvikle Gudbrandsdalssamfunnet. ByR2, dette 

oppfølgingsprosjektet, skal derfor nettopp være at Gudbrandsdalskommunene i godt 

samarbeid seg i mellom, og med bl.a. fylkeskommunen, fylkesmannen og regional 

stat, næringslivet og mange andre skal utvikle ny politikk innenfor det vi har kalt 

«moderne bosetting». Vi vet at folketallet i Gudbrandsdalen målt som antall fast 

bosatte, antall heltidsbosatte, synker, i alle fall om vi tar Lillehammerregionen ut av 

statistikken. Hyttebefolkningen, derimot, de som bor hos oss i ferier og (ovale) 

helger, på deltid, blir stadig flere. Antall innvandrere/asylsøkere er også i vekst. 

Heltidsbefolkningen minker, deltidsbefolkningen vokser. Ei pil peker pessimistisk 

nedover, ei optimistisk oppover. Begrepet «moderne» ble valgt for å markere en 

ambisjon om å prøve ut noe nytt i politikk – planlegging – forvaltning – 

samfunnsutvikling - tjenesteyting: Ligger det muligheter til ny utvikling ved at vi 

visker ut skillet mellom heltids- og deltidsboligen («hytta»), mellom den heltids- og 

deltidsbosatte («hyttefolket») i samfunnsutviklingsarbeidet i Gudbrandsdalen?  

Før Gudbrandsdalskommunene og Gudbrandsdalssamfunnet begynner å arbeide 

med dette til høsten, skal Østlandsforskning og Høgskolen på Lillehammer innen 

medio september utarbeide et notat som inneholder en gjennomgang av hva som er 

dagens lovverk og dagens praksis i kommunene, fylkeskommunen og regional stat 

på dette området. I den forbindelse har vi bl.a. hatt tre regionale arbeidsmøter og 

flere intervjuer. Inntrykket vi sitter igjen med er at interessen for et slikt 

utviklingsarbeid er stort, og at praksisen er ulik rundt omkring i kommunene både 

når det gjelder hytte- og boligbygging og –planlegging og praktisering av bo- og 

drivepliktbestemmelser etter jord- og konsesjonslovgivningen. 

2: Innovasjon og verdiskaping 

Innledende møter avholdt med eksempelkommunene Lesja, Ringebu og Øyer. 

Hoveddelen av arbeidet starter etter sommeren.  

3: Nettverk av innovative kommuner 

For at dette utviklingsarbeidet skal foregå mest mulig effektivt og nyskapende er det 

i forbindelse med BYR 2 stilt midler til disposisjon for et innovasjonsstudium som 

skal bidra til økt innovasjon og samarbeid om innovasjon blant deltakerne i 

nettverket. Alle kommuner får mulighet til å sende to deltakere, og det er maks 30 

plasser på studiet. Målgruppa er kommunalt ansatte som arbeider med planlegging 

og utvikling (planleggere, næringssjefer, ledere innen helse- og omsorg mv.). Studiet 

vil være rettet mot å få til aktivitet innen og mellom kommunene. Studiet vil legge 

vekt både på å formidle innovasjonskunnskap, kreative teknikker, og læring 



gjennom erfaringsutveksling mellom deltakerne. Det forutsettes at deltakerne 

arbeider med et prosjekt, fortrinnsvis på tvers av kommunegrensene. Foreløpig 

tenker vi oss at det skal være tre samlinger fra begynnelsen av november 2016 og 

fram til mai 2017. Det kan være aktuelt å arrangere en samling som en studietur. To 

samlinger vil være på to dager og en på tre dager. Det forutsettes at det arbeides med 

prosjektet mellom samlingene. 

Så minner vi om at prosjektet har opprettet en egen nettside: 

http://byregionlg.wordpress.com 

Vi håper at denne siden etter hvert vil bli aktivt brukt av mange aktører i prosjektet.  Vi 

oppfordrer kommunene til å legge lenker til nettsiden, slik at informasjon om 

byregionprosjektet kan nås fra den enkelte kommunes egne nettsider.  Ta gjerne kontakt, og 

kom med forslag til hvordan vi kan ivareta informasjonsbehovet i prosjektet best mulig. 

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-Gudbrandsdal 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 ko@ostforsk.no 95207791 

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