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Gudbrandsdalsmøte 2017 i Lom 19.-20. oktober 

Hovedpunkter fra gruppearbeid, verksted, ordskifte og avslutning – 

slik det ble presentert i plenum 
 

Gruppearbeidet 
Oppdraget til gruppene/gruppeledere:  Presentasjon i plenum av to til fire hovedpunkter som 

representative for gruppenes drøftinger/konklusjoner. 

Medvirkning og demokrati  

Ordførergruppa v/Mariann Skotte 

1. Opprette råd/utvalg på lik linje med eldreråd 

2. Rammebetingelsene – overføringene – må ta høyde for deltidsinnbyggerne 

3. Behov for en ny nasjonal skattepolitikk  

4. Gudbrandsdalen skal bli best på bærekraftig hyttepolitikk 

5. Alt dette er viktige saker for Gudbrandsdalstinget 

Tjenestetilbud 

Rådmannsgruppa v/ Ola Helstad 

1. Kommunene må jobbe systematisk med innovasjon - bruk rådmennenes 

innovasjonskompetanse 

2. Lovpålagte tjenester til deltidsinnbyggerne - med de konsekvenser og utfordringer det 

innebærer 

3. Offentlig sektor må bli bedre på involvering der det er verdiskapingspotensiale 

4. Systematisk involvering på en måte som partene er innforstått med 

Planlegging 

Kommunale kontaktpersoner v/Brit Åse Høyesveen 

1. Etablere Gudbrandsdalen som èn arena for politikk, planlegging, samskaping, demokrati 

2. Mange aktuelle temaer – for eksempel arealpolitikk, samferdsel, skole, helse, reiseliv  

3. Gudbrandsdalen som foregangsregion for nye medvirkningsmetoder 

4. Ja til å gjennomgå praktisering av konsesjonslov, jordlov osv – ulik i dag 

Samordne innsats 

Andre organisasjoner (tre regioner, fylkeskommune, fylkesmannen, KS, Innovasjon Norge, 

Skåppå m.fl.) v/ Eli Blakstad 

1. Viktigste aktører er innbyggere, næringsliv, hyttebeboere, politikere 

2. Rydde plass til Gudbrandsdalstinget 

3. Bygge felles identitet, prioritere og gjennomføre tiltak 

4. Regionreformen – en katalysator som kan bidra til å få Gudbrandsdalssamarbeid på plass 
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Verksted/stasjon/tema 
Oppdraget til stasjonssjefene:  Presentasjon i plenum av to til fire hovedpunkter som 

representative for innspill, drøftinger, kommentarer på den enkelte stasjon. 

Kommunalt råd for deltidsinnbyggere (tiltak 1) 

Ole Tvete Muriteigen 

1. Bruke tid på å finne form og fasong på dialog med deltidsinnbyggerne 

2. Hvordan definere hyttefolket – spikerteltene? 

3. Råd for den enkelte kommune og/eller region 

4. Koble på hyttefolket der det er velfungerende grendeutvalg 

Kommunikasjonskanal/kommunikasjonsplattform (tiltak 2) 

Bjarne Eiolf Holø 

1. Må inneholde mer enn offentlige tjenester – mangfold 

2. Bygge på noe av det som allerede finnes 

3. Kommunisere det vi allerede har slik at det kan fanges opp av de det gjelder 

4. Eierskap, drift, økonomi må utredes nærmere 

Planstrategi (tiltak 3) 

Even Aleksander Hagen 

1. Planstrategi – noe av det viktigste som gjøres, jobbe med å skape begeistring for arbeidet 

2. Regional planstrategi – for hele nye fylket 

3. Gudbrandsdalen i ny regional planstrategi – en felles Gudbrandsdalsdel og en kommunal del? 

4. Masterplan for reiseliv i Gudbrandsdalen – kultur, landbruk, næring? 

Gudbrandsdalens X-faktor/andre tiltak 

Brit Kramprud Lundgård 

X-faktor 

Gudbrandsdalens X-faktor er Gudbrandsdøler som er ekte og til å stole på, fjellene våre – de høyeste 

i Norge, ren utmark og store utmarksressurser, pultost og raudost, stillhet og mørke, Pilegrimsleden 

Andre tiltak 

1. Ta i bruk nye arbeidsmetoder 

2. Styrke opplevelseslandbruket – dra det i en annen retning og den skal være bærekraftig 

3. Jobbe med vertskapsrollen 

4. Timesavgang for toget mellom Lillehammer og Dombås 

Organisering og finansiering 

Espen Granberg Johnsen 

1. Endringer mht fylkeskommune en viktig premiss – sannsynligvis også mht utviklingsmidler 

2. Ta utgangspunkt i oppgavene til dagens regionråd og flytte noen  til Gudbrandsdalstinget 

3. Finansiering – overføre ressurser til Gudbrandsdalstinget 

4. 2-3 politisk oppnevnte fra hver kommune? 
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Kommentarer fra salen / plenum: 

Bjarne Eiolf Holø: 

Må overføre oppgaver fra regionrådene til Gudbrandsdalstinget 
Tror dessverre ikke vi får overført så mange oppgaver som en kunne ønske fra staten til regionene 
Foreslår å ta 20% av dagens regionale midler og legge de inn i Gudbrandsdalstinget 
 
Møteleder Hallvard Grotli stilte spørsmål til Espen Granberg Johnsen om Lillehammers 

orientering sørover? 

Espen Granberg Johnsen: 

Lillehammer er en del av et felles bo- og arbeidsmarked i hele Mjøsbyen.  Ingen motsetning mot å 

være orientert nordover og Gudbrandsdalen.  Viser til kommuneplanen som sier nettopp dette. 

Jobber med felles areal- og transportstrategi for Mjøsregionen, blant andre Øyer deltar aktivt i dette 

arbeidet.  Mjøsregionen vil være en motor i det nye Opplandene – det samme gjelder Dølabyen 

Lillehammer og Gudbrandsdalen.  Ingen motsetning, her er det by og land, hand i hand.  Lillehammer 

og Gudbrandsdalen drar tyngdepunktet oppover i den nye regionen.  Skal til behandling i to 

fylkesting i 2019.  Viktig at vi lykkes med denne strategien. 

Erik Odlo: 

Støtter Granberg Johnsens vurderinger.  Lillehammer er inngangsporten til resten av Østlandet! 

Dag Erik Pryhn:  

Erkjennelse i Byregionprogrammet at vi må stå sammen i Gudbrandsdalen. 
Skulle gjerne sett tydeligere hva Oppland fylkeskommune vil med Gudbrandsdalen.  Hvilke 
ambisjoner og forventninger har OFK til Gudbrandsdalen?  Prosessen med sammenslåing av fylkene – 
er redd for at Nord-Gudbrandsdal kan bli enda mer Nord-Gudbrandsdal enn i dag. 
Viktig at vi jobber med fritidsinnbyggerne, men vi må få inn enda mer sentral politikk.  Det må vi 
bruke tid på i Gudbrandsdalsmøtene. 
 
Even Aleksander Hagen: 
Fylkeskommunen samarbeider politisk og aktivt inn i tre regionråd.  Gudbrandsdalen må komme med 
konkrete ønsker.  Fritidsinnbyggerne er løftet opp i Byregionprogrammet.  Hvis det er forventninger 
om at fylkeskommunen skal komme med politiske utspill, vil vi ha forslag fra dere. 

Rune Støstad: 

Vi er avhengig av hverandre.  Frykter at Mjøsbyen samler seg og blir stående sterkt og at 
Gudbrandsdalen komme i bakleksa. 
Politisk lederskap er viktig – og godt samarbeid og samspill med administrasjonen.   
Lillehammer og Gudbrandsdalen er i et skjebnefellesskap.  Fritidsinnbyggeren viktig, næringslivet 
viktig. Kjenner litt på at vi er med på noe historisk nå, det at skriver under på en viljeserklæring – det 
er historisk.  Den som vil, er det sagt her, vi må ville, uten viljen har vi ingen sjans. 
Verdien av å sitte sammen, kjenne på viberasjoner.   
Byen og dalen som en slagkraftig enhet i det nye fylket, det blir Gudbrandsdalspraksis! 

Bengt Fasteraune: 

Alle sier at vi må få et forsterket Gudbrandsdalsbegrep.  Se på hva nordre del av Hedmark har fått til, 
vi må tenke annerledes.  Fatter og begriper ikke at vi ikke kan si at vi vil ha en region nå.  Vi skal bli ett 
fylke, vi har ikke tid til å vente.  Vi må ha en Gudbrandsdal. 
Ja, vi skal skrive under viljeserklæring, men vi bør ta det lengre.  Espen Granberg Johnsen, du må vise 
at du er Døla-ordfører. 
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Dag Erik Pryhn: 

Godt fornøyd med ordskiftet som innlegget utløste.  Dagens regioninndeling er fra 1975, vi må få til 
en helt annen takt heretter.  Ikke i takt med tida, helt uinteressant for deltidsinnbyggeren at det går 
et skille på Sjoa.  Vi må ta inn over oss de endringene som skjer rundt oss.   
Skiltet på Lillehammer stasjon må settes opp igjen! 
 
Espen Granberg Johnsen: 
Neste gang møtes vi på Lillehammer stasjon. 
Vi må innstille oss på å bruke andeler av ressursene våre i fellesskap, til beste for alle. 
 

 
 

Avslutning 

Even Aleksander Hagen 

Liker ekstra godt de pilene som peker oppover, og deltidsinnbyggeren er en del av det.  Derfor veldig 

bra for Gudbrandsdalen at dette er satt på dagsorden. 

Gudbrandsdalssamarbeidet satt på dagsorden av ordførerne i Gudbrandsdalen i 2014, fulgt opp som 

viktig tema på Gudbrandsdalsmøte på Gålå i fjor.  Registrerer at det er noe ulike meninger, men 

betydningen av merkevaren Gudbrandsdalen er alle enige om. 

Viljeserklæringen er et godt dokument og utgangspunkt – inneholder ingen begrensninger. 

Espen Granberg Johnsen 

Refererte til gode bidrag og innspill fra paneldebatten 19. oktober – blant annet også at det tar tid å 

absorbere og gjennomføre endringer. 

I oppsummeringene i plenum er det lagt fra forslag, kommentarer og nye spørsmål – bekreftelse på 

betydningen av å møtes, vi blir litt klokere av det.  Noen stikkord som går igjen:  engasjement, 

involvering, en arena, medbestemmelse. 

Det er uttrykt ønske, vilje og lyst til å ta steget videre.   

Gudbrandsdalsmøte 2017 har vært en samling som det har vært vel verd å delta på. 

 


