
 

Gudbrandsdalsting – nå gjør vi det! 

Styringsgruppa for Byregionprogrammet har i møte 14. juni besluttet at Gudbrandsdalstinget skal etableres som 

politisk forum bestående av to møtepunkter:  Ordførermøte på høsten og samling av alle formannskap på våren.  Det 

skal utformes et mandat – basert på tidligere drøftinger og innspill.  I mandatet tas det høyde for at organisering og 

mandat skal vurderes fortløpende.   Gudbrandsdalstinget etableres som samarbeidsfora/samarbeidsorganer -  uten 

vedtaksmyndighet som binder opp kommunene ressursmessig.  Slike beslutninger tas i de enkelte kommunestyrer.  

Kommunestyrene  inviteres til å behandle en egen sak om etablering av Gudbrandsdalsting – basert på felles 

saksframlegg godkjent av styringsgruppa.  Regionrådene inviteres til å gi innspill på saker som Gudbrandsdalstinget 

skal behandle.  Fylkesmannen og fylkeskommunen inviteres til å være representert i ordførermøtet og på 

formannskapsamlingen med en representant hver.  Det tas sikte på at ordningen skal være operativ fra årsskiftet 

2017/2018. 

Kommunenes handlingsrom og praksis mht moderne bosetting 

Det er gjennomført en registrering vedrørende kommunenes handlingsrom og praksis når det gjelder moderne 

bosetting.  Alle kommunene har nå svart.  Svarene fra kommunene peker ikke i retning av behov for omfattende 

endringer.  I andre sammenhenger er imidlertid nettopp behovet for endringer og mer samordnet praksis vært 

framhevet som vesentlig for videre utvikling av moderne bosetting og dermed verdiskaping.  Svarene fra kommunene 

må vi nå se i sammenheng med øvrige delprosjekter og resultater i Byregionprogrammet.  Vi har utfordret våre 

samarbeidspartnere og fremste fagmiljøer – i Østlandsforskning og på Høgskolen – til å gi sine innspill og vurderinger 

før styringsgruppa tar stilling til hva kommunestyrene skal få seg forelagt til drøfting/behandling i løpet av høsten. 

Innovasjon og verdiskaping med utgangspunkt i moderne bosetting  

Mange møtte opp på de tre møtene i hhv Nord-

Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og 

Lillehammerregionen om resultatene fra 

kartleggingen i Bjorli, Venabygdsfjellet og 

Hafjell.  Rapportene fra hver av stedene vil bli 

lagt ut på programmets hjemmesider.  Innen 15. 

august vil det også bli utarbeidet en 

samlerapport som oppsummerer de viktigste 

erfaringer og alternativer for videre arbeid.  Vi 

var forespeilet at denne skulle være ferdig nå, 

men dette skjer altså først etter sommerferien. 

Blant annet basert på arbeidet som er gjort i de 

tre eksempelområdene, har professorene Kjell 

Overvaag og Håvard Teigen forfattet en kronikk 

med tittelen  Fritidsboliger  og lokal 

verdiskaping.  Kronikken er sendt avisene.   

Innovasjonsskolen / Nettverk av innovative kommuner 

Alle 12 kommunene, Oppland fylkeskommune og Fylkeskommunen har hatt representanter på Byregionprogrammets 
egen, eksklusive Innovasjonsskole!  Etter tredje samling som fant sted på Otta i begynnelsen av april, har det vært 
jobbet med prosjektoppgaver med tema fra Byregionprogrammet.  I disse dager faller sensuren for de av deltagerne 
som tar eksamen.  Vi ønsker lykke til og vil komme tilbake til innholdet i prosjektoppgavene – både på programmets 
nettsider og i arbeidet med de ulike delprosjektene.  Vi tar sjansen på å foregripe begivenhetene ved å gjengi tittelen på 
noen av oppgavene fra Innovasjonsskolen:  Hyttefolket som grunnlag for lokal utvikling og verdiskaping, Fra gjest til 
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(deltids)innbygger, Deltidsinnbyggerens samhandlingsarena i Ringebu, Hvordan kan deltidsinnbyggere gis økt 
medvirkning? Og Minihyttelandsbyen i Skjåk – utopi eller realistisk? 
 
Over sommerferien skal det jobbes med innovasjonsnettverk.  Her tenker vi blant annet å spørre rådmennene til råds 

om hvordan innovasjonsnettverk(ene) i Lillehammer/Gudbrandsdalen bør etableres og driftes for å fungere etter 

hensikten.  

Symbolet 

Vi minner om at samarbeidssymbolet ligger der til fri avbenyttelse.  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  

Samlinger/møter 

 Referansegruppa for prosjektet møtes 12. september  

 Rådmennene inviteres til møte om innovasjonsarbeid/innovasjonsnettverk i tilknytning til berammet KS-møte 14. 

september 

 Gudbrandsdalsmøte 19.-20. oktober 2017 i Lom 

 Nasjonal nettverkssamling i Haugesund 25. og 26. oktober i Haugesund 

Dette blir andre og siste Gudbrandsdalsmøte innenfor prosjektperioden.  Det betyr at det blir et særdeles viktig 

møtepunkt for å oppsummere arbeidet og ta stilling til hvordan kommunene skal arbeidet med og samarbeide om 

moderne bosetting etter at Byregionprogrammet er avsluttet.  Kom gjerne med forslag og ønsker til øvrig 

programinnholdet. 

Prosjektet følger i det store og det hele framdriftsplanen hvor det tas sikte på avslutning rundt årsskifte ettersom 

tilskuddene gjelder tom budsjettår 2017.  Imidlertid vil det være behov for aktivitet i deler av 2018 også.  

Sluttrapporten skal leveres til departementet innen 15. september 2018.  Prosjektorganisasjonen må i tida framover 

blant annet ta stilling til hva og på hvilke måte strategier og tiltak skal følges opp ut over prosjektperioden.  Berammet 

Gudbrandsdalsmøte 19.- 20. oktober blir viktig i så måte. 

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

Vi oppfordrer de kommunene som ikke har gjort det allerede, 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 

Kristen Rusaanes har gått over i annen stilling i Lillehammer kommune og vil ikke lenger ha befatning med 

Byregionprogrammet.  Som kjent har Ole Aasaaren sagt opp sin stilling og blir ikke med i programmet etter 1. 

september.  Vi regner med at det blir konstituert en etterfølger som blir med videre i arbeidet. 

God sommer til alle! 

Lillehammer kommune Hanne Mari Nyhus 
 

hanne.mari.nyhus@lillehammer.kommune.no 48245683 

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@inn.no; ko@ostforsk.no 95207791 

Høgskolen i Innlandet Aksel Hagen aksel.hagen@inn.no 91620253 
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