
Byregion Lillehammer og Gudbrandsdalen 

By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping 

 

Gudbrandsdalsmøtet  

Gålå høgfjellshotell, 3. – 4. november 2016  

PROGRAM 

Torsdag 3. november  

17.30  Innsjekking 

18.00  Velkomst v/styringsgruppas leder, ordfører Espen Granberg Johnsen. 

  Prosjektet i et nøtteskall. Status v/prosjektleder Hanne Mari Nyhus. 

18.30   Middag   

19.30  Nyskaping og bygdeutvikling. Foredrag v/ Dag Jørund Lønning – rektor og professor ved  

  Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. 

Fredag 4. november. Møteleder: Olav Brostrup Müller 

08.30  Moderne bosetting - tradisjon/kultur innen planlegging, forvaltning og tjenester.  Hvordan  

  ser handlingsrommet ut, hvordan utnyttes det og hva er det mest aktuelt å arbeide med  

  framover?  Innledning v/ Aksel Hagen, Høgskolen i Lillehammer og Kjell Overvaag,  

  Østlandsforskning. 

 200 ledige hus – eksempel Nord-Gudbrandsdal v/prosjektleder Cecilie Asp 

 (Fritids)bolig og småbruk i BYR-regionen. Hvilken utvikling kan vi forvente som følge av 

foreslåtte endringer i konsesjonsloven v/ Tor Arnesen, Østlandsforskning  

 Kommunale tjenester til hytteeieren v/rådmann Per H. Lervåg, Ringebu kommune. 

 Hytteeier og fritidsbeboer – innspill fra hytteeier på Gålå, Mette Espedal.  

Panel med Dag Jørund Lønning og ordfører Mariann Skotte, Lesja. 

10.45  Midt i økta – formiddagskaffe 

11.15-12.15 Hva skal prioriteres framover?  Arbeidsøkt rundt forslag til hvilke spørsmål og  

  problemstillinger det skal jobbes med. Forslag blir presentert på formiddagen, og det blir  

  også sendt ut et  notat i forkant av møtet. Økta ledes av fylkesvaraordfører Ivar Odnes og  

  ordførerne Espen Granberg Johnsen, Bjarne Eiolf Holø, Ole Tvete Muriteigen og Hans Oddvar 

  Høistad. 

12.30   Gudbrandsdalsting – Gudbrandsdalsmøte.  Hva tilsier at det er  behov for å samle krefter og 

  ressursinnsats i Lillehammer/Gudbrandsdalen, og hvordan kan det gjøres? Innspill fra  

  fylkesordfører Even Aleksander Hagen og ordfører Dag Erik Pryhn. 

13.00  Lunsj 

14.00  Hvordan legger vi opp arbeidet framover – i den enkelte kommune/fylkeskommunen, hos  

  øvrige parter? Forventninger til prosjektorganisasjonen? 

  Plenum og panel med Brit Kramprud Lundgård (ordfører i Øyer), Kaija Eide Drønen (rådmann 

  i Sel) og assisterende fylkesmann Eli Blakstad.  

14.50  Avslutning v/ styringsgruppas leder Espen Granberg Johnsen. 



Gudbrandsdalsmøtet er et arbeidsmøte i Byregionprogrammet.  Det er første gang i Byregionprogrammets fase to 

at alle kommuner og øvrige samarbeidsparter i regionen møtes til informasjon og drøfting om prosjektet generelt 

og moderne bosetting spesielt.  Hensikten med møtet er å legge et godt grunnlag for videre arbeid for dermed å 

bedre muligheter for å nå mål som er satt.  I det ligger også at møtet skal ta stilling til hvilke spørsmål og 

problemstillinger som skal prioriteres innenfor delprosjektet som gjelder kommunenes handlingsrom – tradisjo-

ner/kultur innen planlegging, forvaltning og tjenesteproduksjon. 

Målgruppe/deltagere: Ordførere, representanter for opposisjon, rådmenn, programmets egne kontaktpersoner i 

kommunene, prosjektorganisasjonens styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. 

Prosjektet dekker kostnader til overnatting og bespisning på Gålå Høgfjellshotell.  Reiseutgifter dekkes av den 

enkelte kommune/organisasjon. 

 

                  

                

 

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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