
Dovre kommune

Behandlingen av 
felles saksframlegg:

• Kommunestyret 
05.02.18.

• Enstemmig som 
styringsgruppas 
forslag.

• Gudbrandsdalen – en felles 
region i fremtiden?

• Hvordan skal 
Gudbrandsdalen bli en del 
av fremtidens fjellpolitikk?

• Hva må vi gjøre for at 
Gudbrandsdalen skal få en 
ledende posisjon i 
innlandet?



Gausdal kommune

Fra behandlingen av felles saksframlegg:
Enstemmig vedtatt, med følgende 
tillegg/presisering fra Gausdal 
kommunestyret: 

• Opprette/vurdere oppretting av 
kommunalt råd for deltidsinnbyggere, 
senest innen konstituering av nytt 
kommunestyre. Rådmannen får i oppdrag 
å lage forslag til innhold og organisering av 
denne møteplassen. 

• Inn mot Gudbrandsdalsting er det viktig at 
prosessen blir lagt opp slik at 
kommunestyrene får god informasjon og 
mulighet for å komme med innspill til 
saker som skal på dagsorden, og saker en 
ønsker å løfte inn på dagsorden. 

Andre saker vi vil samarbeide om:
Innspill til planstrategi:

• Felles reiselivsstrategi for «by og fjell?»

• Felles næringslivsstrategi? 
Felles visjon, mål og strategier for 
næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å 
skape en samlet og offensiv retning. 

• Klima- og energiplanlegging?

• Mer felles arealplanlegging for fjellområder og 
hytteutbygging

Finne fram til 2-3 saker som er viktige for 
Gudbrandsdalen:

• Arbeide politisk med dem, utfra en felles 
plattform fra Gudbrandsdalstinget, og inn  mot 
Stortinget og det nye fylkestinget:
For eksempel E6, jernbanesatsing, 
bredbåndsutbygging, om å «bygge» Innlandet



Lesja kommune

Kommunestyret 
behandlet saken

14. mars.

Vedtak som foreslått.

Andre saker vi vil samarbeide om:

- Hyttepolitikk, eks. 
skattefordeling

- Involvering av 
deltidsinnbyggeren

- Helsetjenester, sett i 
sammenheng med LMS og ett 
spesialistsjukehus i Innlandet

- Nærpolitireformen bør 
diskuteres? 



Lillehammer kommune

Behandlingen av felles 
saksframlegg:

Vedtak i kommunestyret 
22. mars.

Samme som foreslått fra 
styringsgruppa.

Andre saker vi vil 
samarbeide om:

• Jernbane

• E6

• ATS Mjøsbyen

Vil samarbeide med hele
Gudbrandsdalen på bred
basis.



Lom kommune

Fra behandlingen av 
felles saksframlegg:

Ikke sluttbehandlet –

KS førstkommende 
torsdag.

Innstilling fra 
administrasjonssjef 
videreført som 
innstilling fra 
formannskapet

Andre saker vi vil 
samarbeide om:

• Kvinner

• Kompetansegap

• Arbeidsplasser



Nord-Fron kommune
Fra behandlingen av felles 
saksframlegg:

- KS slutta seg til viljeserklæring 
14.11.17

- Enstemmig som felles 
saksframlegg i KS 22.2.18 (også i 
FS og PU)

- Momenter: ny fylkeskommune, 
Gting-nytt forvaltningsorgan?, 
store forskjeller mellom 
kommunene. Hvordan vil 
Lillehammer håndtere retning på 
samarbeid? Kan 12 kommuner 
med ulik profil framstå som ett?

Andre saker vi vil samarbeide om:

• Hyttepolitikk og felles forståelse om bruk av 
fjell- og verneområder

• Felles satsing på fjellandbruket

• Utnyttelse av våre felles fortrinn, spesielt 
naturressurser

• Regionale møteplasser/organ for 
fritidsinnbyggere – viske bort kommunegrenser 
– mer regionalt samarbeid

• Felles forståelse og praktisering av saker som 
eks båndtvang

• Næringsutvikling – viske ut grenser

• Felles merkevare innen lokalmat

• Innlandet et Norge i miniatyr – her kan 
Gudbrandsdalen gå foran – by/land perspektiv

• Pådriver for å legge offentlige arbeidsplasser i 
regionen

• Digitalisering – lære av hverandre

• Dyrke samarbeidsånd, vise raushet, unne 
hverandre suksess



Ringebu kommune

Fra behandlingen av felles 
saksframlegg: Samfunnet er i endring. 

Programmet handler om forholdet mellom by og dal i 
Gudbrandsdalen.  
Lillehammers utvikling er av stor betydning for Ringebus og 
Gudbrandsdalens utvikling. Det har vært en grei sak som er 
lagt frem likt i 12 kommuner. Saken er vedtatt i Ringebu 
kommunestyre møte 13.02.2018, K-sak 6/18. 
Det er viktig å ha en bevisst holdning med igangsetting av 
arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under de fire hoved 
overskrifter: medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, 
planlegging og åpne dører, og ikke minst med de tre tiltakene i 
saken.
Det er for Ringebu sin del ikke et ønske å samle 
Gudbrandsdalen i én region (med felles regionråd). 
Gudbrandsdalen bør i fremtiden bestå av to regioner. En i sør 
og en i nord, med 6 kommuner i hver. For Ringebu sin del bør 
vi gå dit vannet renner. Vi i Ringebu mener at man må komme 
sammen for å gjøre et stykke strategisk prosessarbeid som 
folkevalgte med å få endret regioninndelingen, og det er viktig 
å være bevisste. 
Regionene i Hedmark er ikke brukt på samme måte som i 
Oppland og vi har den «beste løsningen».
Vi er veldig for at vi prater Gudbrandsdalen under ett, men er 
litt undrende til at Gudbrandsdalstinget blir et regionråd i 
tillegg til de eksisterende regionrådene?

Andre saker vi vil 
samarbeide om:

Tema rundt 
• Regional utvikling 
• Overordnet 

infrastruktur, herunder
- Ny E6 
- Bredbånd
- RV 27 

Venabygdsfjellet



Sel kommune

Fra behandlingen av felles 
saksframlegg:

Kommunestyre 05.02.18:

Enstemmig som 
styringsgruppas forslag

Andre saker vi vil 
samarbeide om:

• Helse primær -
spesialist

• Næringsutvikling -
Skåppå

• Samferdsel

• Gudbrandsdalen i 
region Innlandet



Skjåk kommune

Fra behandlingen av felles 
saksframlegg:

Skjåk kommunestyre 
behandla saka 22.2. 
Framlegget vart vedteke
mot ei stemme. 

Andre saker vi vil 
samarbeide om:

* Framheve 
Gudbrandsdalen som 
merkevare.

* Samferdsel: Må halde
oppe trykket på 
vegutbygging, 
breiband/fiber, 
kollektivtransport



Sør-Fron kommune
Fra behandlingen av 
felles saksframlegg:

Andre saker vi vil samarbeide om:

▪ Kultur og kulturbasert næringsutvikling:
Generelt (arr. krev off. medfinansiering!), og konkret (Gudbrandsdal 
musikkfest, m.fl.)

▪ Reiseliv og reiseoppleving:
Fellesfora for NPR og VL – forsterke bruken av Gudbrandsdalen i 
markedsføring.
Felles reiselivsorganisasjon på sikt?

▪ Samarbeid mellom regionane og reiselivsorganisasjonene om 
messedeltaking («Hyttemessa», m.m.)

▪ Arbeidsplassutvikling – også statlege (mykje godt er gjort, men 
ikkje alt…)

▪ Forsterka, felles næringsutviklingsarbeid.
Fellesforum for næringsutviklarar/»gode hjelpere»?
Fokus på næringsareal (press på areal…)

▪ Forsterka, felles satsing innan jord- og skogbruk
Felles primærnæringsutvalg (event. anna namn)?

▪ Samferdsel – frå E6 til fiber. 
Felles samferdselsutvalg?

▪ Re-etablere «Gudbrandsdalsprodukt»?
▪ «Talerør» – uttaler, opprop, m.m.

«Dølen kjem tungt når han berre kjem i duren…»
▪ Felles reiselivsprosjekt – «Flyplass i Gudbrandsdalen?»



Vågå kommune

Fra behandlingen av felles 
saksframlegg:

Skal behandling neste 
kommunestyremøte, 
innspill så langt:

• Deltidsinnbyggere

• Planverk

• Infrastruktur

• Samarbeid LMS

Andre saker vi vil 
samarbeide om:

• Næringssatsing med 
forsknings- og 
utviklingsmiljøene og 
andre samfunnsaktører

• Nettverksbygging for 
deling 

• Profilering



Øyer kommune

Fra behandlingen av felles saksframlegg:
Kommunestyret  behandlet i møte 25.01.2018 sak 
7/18. Følgende vedtak ble fattet: 

Igangsetting av arbeidet med en 
Gudbrandsdalspraksis under fire 
hovedoverskrifter: 
medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, 
planlegging og åpne dører, og med følgende tre 
tiltak:
a. 
Samarbeid med de øvrige kommunene og 
fylkeskommunen i arbeidet med planstrategi for 
neste kommunestyreperiode. 
b. 
Arbeide for å opprette en 
kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for 
hele regionen.
c. 
Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd 
for deltidsinnbyggere, senest innen konstituering 
av nytt kommunestyre. 

Andre saker vi vil samarbeide om:

Konkrete saker:

• Utviklingen av Gudbrandsdalen som merkevare

• Samferdsel- E6 utbygging korridoren mellom 
Oslo og Trondheim og Intercity til Lillehammer

• Distriktsutviklingen = næringsutviklingen, 
distriktene trenger arbeidsplasser og de som vil 
satse

• Utvikling av det digitale samfunnet, herunder 
bygge ut digital infrastruktur og utvikle nye 
digitale næringer


