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Aktuelt: 

Siden forrige nyhetsbrev i oktober, har det vært mye aktivitet i ByR-prosjektet.: 

 Nasjonal nettverkssamling i Tromsø 4.-5. oktober med bred deltakelse fra Lillehammer og Gudbrandsdalen.  

 Gudbrandsdalsmøte på Gålå 3.-4. november.  

 Oppstart innovasjonsskolen 

 Gjennomføring av eksempelstudiene i Bjorli, Venabygdsfjellet og Hafjell 

Mellom disse møtepunktene og begivenhetene har det blitt jobbet jevnt og trutt med de ulike delprosjektene. Mer om 

dette under.  

Gudbrandsdalsmøtet på Gålå  

Om lag 50 personer deltok da ordførere og andre nøkkelpersoner 

fra hele Gudbrandsdalen møttes til Gudbrandsdalsmøte på Gålå 

3.-4. november. Gudbrandsdalsmøtet var et arbeidsmøte i 

Byregionprogrammet. Det var første gang i 

Byregionprogrammets fase to at alle kommuner og øvrige 

samarbeidsparter i regionen møttes til informasjon og drøfting 

om prosjektet generelt og moderne bosetting spesielt. 

Det er utarbeidet en oppsummering av samlingen, og her finnes 

også alle presentasjoner er også tilgjengelig her: 

https://byregionlg.wordpress.com/2016/11/16/vellykket-samling-pa-gala/ 

I prosjektorganisasjonen jobbes det nå med oppfølging av de utvalgte strategier og tiltak som er omtalt i 

oppsummeringen. 

Innovasjonsskolen 

Over 30 deltakere var med da Innovasjonsskolen startet opp med sin første samling 21.-22. november. Blant 

deltakerne på kurset er det to fra hver av Gudbrandsdalskommunene, pluss deltakere fra fylkeskommunen, 

fylkesmannen og regionkontorene. Kurset foregår på Høgskolen i Lillehammer, og er koplet opp mot det 

Byregionprogrammet, der Lillehammer og Gudbrandsdalen deltar med prosjektet «By og fjell – moderne bosetting 

som grunnlag for utvikling og verdiskaping». 

Prosjektgruppa benytter anledningen til å 

ønske alle deltakere, kontaktpersoner og 

andre interesserte en riktig god jul og et godt 

nytt år! 

https://byregionlg.wordpress.com/2016/11/16/vellykket-samling-pa-gala/


Kurset/studiet skal gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i 

innovasjonskunnskap, kreative teknikker og læring gjennom 

erfaringsutveksling mellom deltakerne. Studiet er utformet spesielt med 

henblikk på kommunenes aktiviteter, utfordringer og forutsetninger i forhold 

til å initiere, planlegge og å gjennomføre innovasjonsprosjekter. 

Studentene har arbeidskrav knyttet til deltemaer i Byregionprogrammet og 

jobber i grupper med å utrede konkrete problemstillinger, strategier og tiltak 

som ble løftet fram under møtet på Gålå.  

Målgruppa for dette kurset er kommunalt ansatte som arbeider med planlegging og utvikling 

(rådmann/kommunalsjef, planleggere, næringssjefer, ledere innen helse- og omsorg), samt politikere som er 

engasjerte i samme type plan- og utviklingsarbeid.  

Eksempelstudiene 

Bjorli, Venabygdsfjellet og Hafjell er valgt ut som eksempelområder i deltemaet innovasjon og verdiskaping. Det er 

gjennomført en rekke intervjuer med nøkkelpersoner på disse tre stedene og viktig tiltak og problemstillinger er blitt 

presentert og drøftet. Vi arbeider med å lage et notat for hvert eksempelområde som samler kunnskapen vi får fram 

gjennom kartleggingen. Disse notatene vil være det viktigste utgangspunkt og kunnskapsgrunnlag når vi i vår skal 

arbeide med dette i hele Gudbrandsdalen.   

Symbol/logo 

Prosjektet har engasjert KRIBLE på Vinstra til å bistå med utformingen av en logo for samarbeidet 

Lillehammer/Gudbrandsdalen. Foreløpige skisser/alternativer ble presentert på Gudbrandsdalsmøtet i november. 

Arbeidet ferdigstilles på nyåret og logo og tilhørende materiale kan da brukes av alle i samarbeidet.  

Samlinger/møter 

 Nasjonal nettverkssamling i Ålesund – 22.-23.mars 2017 

 Regionale møter om innovasjon og verdiskaping – februar/mars 2017 

 Nasjonal nettverkssamling i Kristiansand – høst 2017 

 Gudbrandsdalsmøte/Gudbrandsdalsting – høst 2017 

Her kommer det mer detaljer etter hvert som vi nærmer oss. 

Se mer informasjon på prosjektets nettsider: http://byregionlg.wordpress.com 

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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