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Regionreformen – uttalelse fra styringsgruppa for Byregionprogrammet for Lillehammer og
Gudbrandsdalen
Styringsgruppa har i dagens møte besluttet å gi følgende innspill til regionreformen/sammenslåing
av Oppland og Hedmark fylker:
Fylkesordfører har invitert til å gi innspill til regionreformen og sammenslåing av fylkene
Oppland og Hedmark. De tolv kommunene som utgjør Lillehammer og Gudbrandsdalen har
siden 2013 hatt et formelt samarbeid gjennom arbeidet i Byregionprogrammet. Dette har
blant annet resultert i Viljeserklæring om samarbeid i Lillehammer og Gudbrandsdalen,
underskrevet av 12 ordførere og fylkesordfører. Partene vil etablere Gudbrandsdalstinget
som møteplass og redskap for samfunnsutvikling i hele regionen. Gjennom godt samarbeid
vil Lillehammer og Gudbrandsdalen stå sterkere i møte med sentrale myndigheter,
næringslivsaktører, forsknings- og utviklingsmiljøer og andre samfunnsaktører.
Viljeserklæringen sier det er viktig at kommunene bidrar aktivt inn i arbeidet med en ny
fylkeskommune for Oppland og Hedmark. Det å utvikle en ny fylkeskommune innebærer
blant annet gjennomdrøfting av samspillet mellom fylkeskommunen og kommunene.
Stikkord kan være arbeidsdeling, samhandlingsformer og strukturer. Samarbeidet i
Byregionprogrammet viser hvor viktig Lillehammer og Gudbrandsdalen kan være som en
funksjonell enhet for samfunnsutvikling, på en helt annen måte enn de tre mindre regionene
som dalen er delt opp i nå. Slike erfaringer må være viktige for regionreformen og legges til
grunn når den nye fylkeskommunen og kommunene møtes for felles
samfunnsutviklingsarbeid - i Lillehammer og Gudbrandsdalen, Valdres, Hadeland,
Gjøvikregionen osv.
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 følger 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
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ligger i byen og fjellet og moderne bosetting. Det er nå utpekt temaer og tiltak for
samarbeidet, i form av en Gudbrandsdalspraksis, som skal bidra til å nå målene om økt glede
og nytte ved å bo og virke i Lillehammer og Gudbrandsdalen, og gjøre dalen enda mer
attraktiv for tilflytting både for heltids- og deltidsbosatte. På den måten vil en også utvikle
en sterkere Gudbrandsdalsidentitet og Gudbrandsdalsprofil. I dette arbeidet vil en ny
fylkeskommune kunne bli en viktig samarbeidspartner.
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