By og fjell – moderne
bosetting som grunnlag for
utvikling og verdiskaping
Nyhetsbrev desember 2017
Gudbrandsdalsmøte 2017
Årets Gudbrandsdalsmøte samlet i underkant av 70 deltagere i Lom 19.- 20. oktober. Et innholdsrikt døgn
med innledninger, debatt og gruppearbeid. Resultater fra delprosjektene ble presentert og diskutert.
Hovedtema var naturligvis vegen videre, starten på en ny fase i Gudbrandsdalssamarbeidet – i kjølvannet
av Byregionprogrammet. Gudbrandsdalspraksis er betegnelsen på tema og tiltak som hele regionen vil
samarbeide om i tida framover. I første omgang skal kommunene og fylkeskommunen samarbeide om
planstrategi. Det skal etableres råd for deltidsinnbyggere. Og igangsettes et arbeid for innbyggerdialog – et
innovasjonsprosjekt. Se mer i rapporten fra møtet og under om sak til kommunestyrene og fylkesutvalget.
Rapport fra møtet, Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis, finner du på nettsidene til
Byregionprogrammet: http://byregionlg.wordpress.com
Viljeserklæring

Et høydepunkt i Gudbrandsdalsmøtet var da 12 ordførere og fylkesordfører underskrev
Viljeserklæring om samarbeid i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Her sier ordførerne
blant annet at Lillehammer og Gudbrandsdalen har alt å vinne på å stå sammen. Målet
er å bruke ressursene på bedre måte, og samarbeide om samfunnsutvikling i hele
regionen. Videre samarbeid organiseres gjennom etablering av Gudbrandsdalstinget.
Se hele viljeserklæringen på Byregionprogrammets nettsider.
Nytt fylke – uttalelse fra styringsgruppa
Styringsgruppa har vedtatt en uttalelse til fylkesordfører om etablering av nytt fylke. Utdrag fra uttalelsen:
«En forutsetning for at kommunene og den nye fylkeskommunen skal lykkes i arbeidet med å møte framtidas
utfordringer, er erkjennelsen av behovet for nye tanker og løsninger, og at partene legger arbeidsoppgaver og
nødvendige ressurser til regionene. Samtidig må nasjonale myndigheter følge opp med overføring av oppgaver og
ressurser.
Den nye fylkeskommunen trenger sterke regioner som bidrar til balansert samfunnsutvikling. Særlig viktig vil det
være at områdene med lang avstand til Osloregionen, utgjør tydelige tyngdepunkter i det nye fylket.
Gudbrandsdalens forbindelse vestover og til Trøndelag gjør også Lillehammer og Gudbrandsdalen til en strategisk
viktig region i det nye fylket.
Lillehammer og Gudbrandsdalen utgjør en naturlig enhet i et nytt fylke. Arbeidet i Byregionprogrammet har blant
annet bidratt til å få fram fellesskapet og potensialet som ligger i byen og fjellet og moderne bosetting.»
Uttalelsen i sin helhet finner du på nettsidene til Byregionprogrammet.

Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis
Styringsgruppa for Byregionprogrammet har i møte 7. desember blitt enige om forslag til felles
saksframlegg som nå er sendt alle kommunene og fylkesutvalget med oppfordring om politisk behandling
på nyåret. Fristen er satt til utgangen av mars måned, men av hensyn til videre arbeid og samordning
oppfordres alle til å sette den på sakskartet i februar.
Stor interesse for arbeidet vårt
Vi var invitert til å presentere noen resultater fra Byregionprogrammet, særlig rapporten basert på
eksempelstudiene, på den nasjonale nettverkssamlingen i Haugesund 26. oktober. Det er i alt 37
byregioner i hele landet som deltar i programmet. Presentasjonen ble holdt av ordfører Mariann Skotte,
Kjell Overvaag fra Østlandsforskning, Aksel Hagen fra Høgskolen i Innlandet og prosjektleder Hanne Mari
Nyhus. Vi fikk mange positive reaksjoner og tilbakemeldinger fra flere kommuner. Blant annet ble det sagt
at vårt arbeid med moderne bosetting har gitt ny kunnskap og inspirasjon.

Bruk symbolet
Partene i Byregionprogrammet oppfordres til å bruke symbolet for samarbeid i
Lillehammer og Gudbrandsdalen. Malene er som tidligere meldt tilgjengelig via
programmets hjemmesider: Utvalgte profilelementer

Gudbrandsdalstinget 2018 – datoer fastlagt



Ordførermøte 11. april på Hundorp
Representanter fra formannskapene 1.-2. november på Lillehammer
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