
 

By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for 

utvikling og verdiskaping 

Nyhetsbrev mars 2017 

       

Aktuelt 

Siden forrige nyhetsbrev i desember, har det vært jobbet med de ulike delprosjektene. Mer om dette under. 

Handlingsrom  

Temaene og framgangsmåter for det videre arbeidet er konkretisert i et notat som er behandlet av styringsgruppa. 

Notatet finnes tilgjengelig her: 

Notat - handlingsrom 

Det videre arbeidet inkluderer: 

 Spørreundersøkelse/kartlegging rettet mot kommuner, fylkeskommunen, Fylkesmannen og eventuelt annen 

regional stat. 

 Sammenstilling av resultater med forsalg til framtidig praksis og politikkutvikling.  

 Politisk/administrativ behandling i kommunene og eventuelt også i fylkeskommunen mm.  

 Iverksetting  

Innovasjon og verdiskaping med utgangspunkt i moderne bosetting  

Bjorli, Venabygdsfjellet og Hafjell er valgt ut som eksempelområder i deltemaet verdiskaping. Det er blitt gjort en 

kartlegging på tilbudssiden (bedrifter, produkter, tjenester) og gjennomført prosesser med næringsaktører, 

destinasjoner og kommuner vedrørende utfordringer, strategier og tiltak. Det arbeides nå med rapporter for hver 

destinasjon som blir utgangspunkt for regionvise møter i siste halvdel av mars 2017.  Hovedtema for de tre møtene er 

lokal verdiskaping/innovasjon og fritidsboliger og alle møtene er del av større møter/arrangementer. Det blir møter i 

Lesja 15. mars, Sør-Fron 21. mars og Øyer 23. mars (se mer info til sist i nyhetsbrevet). Interesserte oppfordres til å 

delta!   

https://byregionlg.files.wordpress.com/2017/03/sak-4-17-oppfc3b8lging-handlingsrom-ah-170208.pdf


Gudbrandsdalsting 

Etablering av Gudbrandsdalsting er en viktig del av Byregionprogrammet. Et formelt samarbeid i Gudbrandsdalen har 

ikke blitt mindre aktuelt i og med regionreformen.   

Tidspunkt for høstens Gudbrandsdalsmøte er fastsatt til 19.-20. oktober i Lom.  

Nettverk av innovative 

kommuner/Innovasjonsskolen 

Ved Innovasjonsskolen/-kurset har deltakerne nå gjennomført to av i alt tre 

samlinger. Kurset, som foregår på Høgskolen i Innlandet, har i alt 30 deltakere fra 

politisk/administrativ ledelse og/eller fagfolk fra alle tolv kommunene samt fra 

fylkeskommunen og fylkesmannen.  

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 skriver prosjektoppgaver med 

ByR-tema som vi håper å kunne dra direkte 

nytte av i de øvrige delene av 

Byregionprogrammet.  

  

Samordning av innsatsen mot ByR-regionen 

Det arbeides med en oppdatert oversikt over planer og prosjekter som er relevante for Lillehammer/Gudbrandsdalen 

og tematikken moderne bosetting. Oversikten skal oppdateres fortløpende i prosjektperioden.  

Symbol 

Arbeidet med å lage et samlende symbol for prosjektet og for samarbeidet i Gudbrandsdalen er 

nå ferdig. Foreløpige skisser ble presentert på samlingen på Gålå i fjor høst, og vi er svært 

fornøyde med det endelige resultatet som Krible på Vinstra har levert. Symbolet er utviklet i 

forbindelse med Byregionprogrammet, men tanken er at det skal få et langt liv også etter 

programperioden, knyttet til innovasjonsnettverk, Gudbrandsdalstinget med mer.  

Nettverk, fellesskap og utvikling var blant stikkordene som sto i fokus i utviklingen av symbolet. I 

tillegg var det et ønske om å formidle den moderne bosettingen, hvor fritid/hytte, jobb/hjem, urban/land ble flettet 

sammen.  

«Det endelige symbolet er sammensatt, det favner elementene fjell og elv i de organiske formene; 

kulturlandskapet vi oppholder oss i. Samtidig bringes elementene av by og bygd inn med de geometriske 

formene. (…) Todelingen i farger forsterker kontrastene som ligger i prosjektet; by/bygd, hverdag/fritid, 

moderne/tradisjonell.» 

            Krible  

Vi oppfordrer til å bruke symbolet i sammenhenger som har med Byregionprogrammet og samarbeid i 

Gudbrandsdalen å gjøre. Under følge lenke til en mappe der dere finner en powerpoint-mal, brevmal, selve symbolet 

(med og uten tekst) samt en oppskrift på hvordan man lager e-postsignatur.  

Utvalgte profilelementer  

  

https://www.dropbox.com/sh/l2eaauk6gxcwfgf/AACEekvvMtJYyNWMf5c7gtWpa?dl=0


Samlinger/møter 

 Regionalt møte, Lesja 15. mars. Åpent møte om Bjorli som fritidsboligdestinasjon – muligheter for 

næringsutvikling og vekst. Lesja kulturhus kl. 10-14. Påmelding til Lesja kommune.  

https://byregionlg.files.wordpress.com/2017/03/invitasjon-lesja-170315.pdf  

 Regionalt møte, Sør-Fron 21. mars. Mer informasjon følger. 

 Regionalt møte/Fritidsboligkonferansen på Nermo i Øyer 23. mars: 

http://lhr.custompublish.com/fritidsboligkonferansen-2017.5947837-358682.html)  

 Nasjonal nettverkssamling i Ålesund – 22.-23.mars 2017. Tema: Handlingsrom for næringsretttet 

samfunnsutvikling. 

 Gudbrandsdalsmøte/Gudbrandsdalsting 19.-20. oktober 2017 i Lom 

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 Innlandet Aksel Hagen aksel.hagen@inn.no 91620253 
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