
By og fjell – moderne bosetting som 

grunnlag for utvikling og verdiskaping 

Et prosjekt for Lillehammer/Gudbrandsdalen i Byregionprogrammet 
 

Nyhetsbrev oktober 2016 

PS! Vi minner om påmeldingsfrist 1. november til innovasjonsskole/innovasjonskurs. 

Oppstart 21. november. Målgruppe: administrative og politiske ledere, planleggere, 

næringssjefer og andre. Se mer informasjon under. 

Aktuelt: 

Siden forrige nyhetsbrev i juli har prosjektgruppa jobbet videre med de ulike delene av prosjektet, samt arbeidet med 

forberedelser til Gudbrandsdalsmøte på Gålå 3. og 4. november og  til den nasjonale nettverkssamlingen i Tromsø 4. – 

5. oktober.  

Det har blitt avholdt et møte på Otta 13. september for kontaktpersonene i de ulike kommunene. Nesten alle 

deltakerkommunene var representert. Hensikten med møtet var å få innspill til hvordan prosjektet best skal arbeide 

framover for å sikre forankring og resultater for den enkelte kommune.  Her er noen av innspillene: 

 Sende ut konkrete spørsmål/problemstillinger til kommunene – for administrativ og politisk drøfting 

 Se nærmere på begrepet moderne bosetting – utvides til for eksempel å omfatte unge førstegangsetablerere? 

 Kommunene rolle som tilretteleggere  

 Arbeidsplasser den store utfordringen for de fleste kommunene 

 Kontakt/samarbeid med næringslivet – også til Vestlandet 

 Mulig påvirkning på nasjonal politikk – ny politikkutforming 

 Samarbeide om prosjektrelevante møter/arrangementer  

 Være spenstige og visjonære 

Prosjektet har ellers hatt et nyttig møte med Lillehammer og Gudbrandsdalen Kunnskapspark og Visit Lillehammer.  

Hensikten var gjensidig informasjon om hverandres aktiviteter og øvrige satsinger i området vårt.  Blant annet når det 

gjelder kartlegging i eksempelområdene Hafjell, Venabygdsfjellet og Bjorli vil vi samkjøre aktiviteter/møter med 

prosjekter i regi av Visit Lillehammer og Kunnskapsparken.   

Byregionprogrammet har ellers vært tema på Forskningsdagene 2016 og arrangement på Sjusjøen 30.9.2016 om 

Grenser på fjellet. 

Symbol/logo 
Vi trenger et samlende symbol for satsingen som Byregionprogrammet representerer for Lillehammer og 

Gudbrandsdalen.  Ikke minst fordi satsingen innebærer etablering av nettverk og samarbeid som skal vare langt utover 

prosjektperioden.  Så langt gjelder dette Nettverk av innovative kommuner og Gudbrandsdalsting.  Vi har engasjert 

KRIBLE på Vinstra til å bistå med utformingen av et slikt symbol.  Foreløpige resultater i form av skisser/alternativer 

skal foreligge i månedsskifte oktober/november og vil bli presentert på Gudbrandsdalsmøte 3. november. 

Samlinger/møter 

Nasjonal nettverkssamling 4. og 5. oktober 

Vårt prosjekt for Lillehammer og Gudbrandsdalen blir representert med en delegasjon under nettverkssamlingen. 

Både styringsgruppa, prosjektorganisasjonen og kontaktpersoner i deltakerkommunene er representert. Programmet 

for samlingen kan ses her: https://distriktssenteret.no/2016/06/17/nettverkssamling-byregionprogammet-fase-2/   

Gudbrandsdalsmøte 3. og 4. november: 

https://distriktssenteret.no/2016/06/17/nettverkssamling-byregionprogammet-fase-2/


Gudbrandsdalsmøtet 3. og 4. november – høstens store begivenhet i Byregionprogrammet, er lagt til Gålå 

Høgfjellshotell.  Dette blir et særdeles viktig arbeidsmøte for programsatsingen generelt, og vil legge grunnlaget for 

aktiviteter og tiltak i 2017 ved blant annet å stille spørsmål om hvilke problemstillinger rundt moderne bosetting som 

skal på den politiske dagsorden.   Vi trekker veksler på egne krefter – blant annet fagfolk fra Høgskolen og 

Østlandsforskning, men vi vil også invitere noen «utenfra» slik at problemstillinger kan belyses fra ulike ståsted.  

Samlingen starter med et foredrag av Dag Jørund Lønning – kåret til Årets landbruksblogger i 2014 og Årets 

bygdeprofil av Nationen sine lesere i 2015.  Han er rektor og professor i nyskaping og bygdeutvikling ved Høgskulen 

for landbruk og bygdeutvikling. 

Vi forventer stort frammøte fra alle som er målgrupper for møte: Ordførere, representanter for opposisjon, rådmenn, 

kommunale kontaktpersoner, fylkeskommunen samt referansegruppa hvor blant andre KS Oppland/Hedmark og 

Innovasjon Norge Innlandet deltar. 

Arbeidet med deltemaene: 

Innovasjonskurs/Innovasjonsskole: 

Kommunene har fått tilsendt invitasjon til å sende to deltagere på innovasjonskurs i regi av 

Byregionprogrammet/Høgskolen i Lillehammer.   

Innovasjonskurset/innovasjonsskolen er et viktig tiltak i hele programmet - blant annet fordi det skal etableres et 

permanent nettverk i forlengelsen av programmet.  I kurset – eller skolen for den som velger å ta eksamen - skal det 

blant annet jobbes med prosjektoppgaver forankret i den enkelte kommune eller i samarbeid med flere.  Målgruppene 

er både administrative og politiske ledere, planleggere, næringssjefer og andre.  Dette er et svært godt tilbud til 

kommunenes arbeid med kompetanseheving og innovasjon.  Ikke minst fordi programmet betaler mesteparten av 

kostnadene.  Påmeldingsfristen er 1. november og oppstart 21. november på Høgskolen. 

Handlingsrom når det gjelder moderne bosetting 
Det er under utarbeidelse et notat med oppsummering, spørsmål og problemstillinger knyttet til deltema 

Handlingsrom og kultur innen planlegging, forvaltning og tjenesteproduksjon.  Notatet blir et viktig bidrag og 

grunnlag for Gudbrandsdalsmøte 3. og 4. november og er resultat av blant annet møte med samtlige 

kommuner/regioner i samarbeidet.  Notatet vil inneholde spørsmål og problemstillinger som utfordrer så vel den 

enkelte kommune som regional og nasjonal politikk, og forventes derfor å skape engasjement og debatt. 

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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