By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping
Nyhetsbrev april 2018

Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalsting – igangsetting av tiltak og etablering av
Gudbrandsdalsting
Dette er tittelen på felles saksframlegg som innen utgangen av april vil være behandlet i alle kommunene i
Lillehammer/Gudbrandsdalen og fylkesutvalget, med likelydende vedtak.
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, etablering av
råd for deltidsinnbyggere og jobbe med kommunikasjonsplattform / innovativ innbyggerdialog.
Felles saksframlegg oppsummerer noen av resultatene fra i Byregionprogrammet, herunder det som kom ut
av fjorårets Gudbrandsdalsmøtet i Lom. Rapport fra Loms-møtet og saksframlegget ligger på nettsidene til
Byregionprogrammet: http://byregionlg.wordpress.com
Gudbrandsdalsting – ordførermøte 11. april 2018
Historisk Hundorp-ting var overskriften i GD 13.4.2018 der avisa konstaterer at ordførerne som møttes
til historiens første Gudbrandsdalsting ikke mangler viktige saker å samarbeide om.
Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre, ble valgt til leder av Gudbrandsdalstinget for 2018, med Brit Kramprud
Lundgård, ordfører i Øyer, som nestleder. Det ble besluttet å sette ned et arbeidsutvalg bestående av
regionrådslederne og
Gudbrandsdalstingets leder.
Regionrådslederne er inneværende
år Iselin Vistekleiven, NordGudbrandsdal, Rune Støstad, MidtGudbrandsdal og Hans Oddvar
Høistad, Lillehammerregionen.
Arbeidsutvalget møtes første gang
23. mai for å følge opp de
oppdragene som ble gitt 11. april.
Herunder oppfølging når det gjelder
regionreformen.
Regionkoordinatorene for alle tre
regioner vil også delta på møtet.

Rapport med hovedpunkter og protokoll fra møtet 11. april er lagt ut på nettsidene til Byregionprogrammet:
http://byregionlg.wordpress.com

Oppfølging av Byregionprogrammet – Gudbrandsdalspraksis
Av vedtak følger handling. Det er satt i gang arbeid for å følge opp kommunenes og fylkesutvalgets vedtak
om Gudbrandsdalspraksis. Noe i regi av styringsgruppa for Byregionprogrammet, etter hvert og når
Byregionprogrammet avsluttes, vil det være viktige saker for Gudbrandsdalstinget.
Høgskolen i Innlandet har utformet søknad til Forskningsrådet om støtte til Moderne bosetting - å etablere
en Gudbrandsdalspraksis for moderne bosetting. Hvis søknaden innvilges, vil det gi ressurser i form av
FOU-kompetanse til regionen videre arbeid og samarbeid. Avgjørelsen blir tatt i begynnelsen av august.
Det jobbes også med en søknad til Regionalt forskningsfond Innlandet
Så er det nettopp levert en søknad til Innovasjon Norge om Innovasjonspartnerskap. Dette er en oppfølging
av punkt 3 i vedtaket, om kommunikasjonsplattform / innovativ innbyggerdialog. Sammen med Skåppå er
det utarbeidet en søknad med arbeidstittel «Smart Mountains». Resultatet blir bekjentgjort i slutten av
mai.
Nasjonal nettverkskonferanse – den siste store samlingen i Byregionprogrammet
Den siste nasjonale nettverkssamlingen i Byregionprogrammet, finner sted i Kristiansand 30. – 31. mai
2018. Her skal blant annet resultater fra arbeidet i den enkelte region presenteres. Når program og
invitasjon foreligger, vil dette bli sendt til ordfører, rådmann og Byregionprogrammets kontaktperson i den
enkelte kommune. Det er muligheter til å melde seg på, men kostnadene må dekkes av den enkelte. Mer
informasjon her:
https://distriktssenteret.no/arrangement/nettverkssamling-byregionprogrammet/
Bruk symbolet
Partene i Byregionprogrammet oppfordres til å bruke symbolet for samarbeid i
Lillehammer og Gudbrandsdalen. Maler er som tidligere meldt tilgjengelig via
programmets hjemmesider: Utvalgte profilelementer

Gudbrandsdalstinget – representanter fra formannskapene 1.-2. november 2018
Dette møtet blir på Lillehammer.
Prosjektorganisasjonen i Byregionprogrammet vil være operativ til rapport og regnskap for Byregionprogrammet er
levert. Fristen er 30. september 2018.
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