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Velkommen og valg 
Ole Tvete Muriteigen ønsket velkommen til Dale-Gudbrands gard og orienterte om historien og 

tusenårs-stedet. 

Espen Granberg Johnsen, leder av styringsgruppa for Byregionprogrammet, ønsket vel møtt og 

redegjorde for at en befinner seg i en overgangsfase mellom Byregionprogram og Gudbrandsdalsting.  

Det er derfor styringsgruppa for Byregionprogrammet som har stått for forberedelse til dagens møte. 

 

 

 

Hans Oddvar Høistad la fram valgkomitèens forslag på leder, nestleder og arbeidsutvalg. 

Bengt Fasteraune ble valgt til leder av Gudbrandsdalstinget for 2018, nestleder Brit Kramprud 

Lundgård.  

Fasteraune tiltrådte som møteleder etter at valget var gjennomført.  Han takket for tilliten og ga 

uttrykk for forventninger om at dette ordførermøtet, og første Gudbrandsdalstinget, ville sette noen 

viktige stolper for det videre samarbeidet i Lillehammer og Gudbrandsdalen.   
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Fra ordførernes fem minutter 
Det henvises til presentasjonene som er vedlagt.  I det følgende gjengis forslag til andre saker og 

problemstillinger enn de som framgår av vedtaket i felles saksframlegg, som ordførerne mener 

Gudbrandsdalstinget skal ta opp. 

Dovre: 
 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: 
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:  

 Hyttepolitikk, eks. skattefordeling 

 Involvering av deltidsinnbyggeren 

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

 Nærpolitireformen bør diskuteres?  

Lillehammer: 

 Jernbane 

 E6 

 ATS Mjøsbyen 

 Bruk av tre i byggeprosjekter– stimulerer til 
gode løsninger, viktig miljø-/ klimatiltak 

Vil samarbeide med hele Gudbrandsdalen på bred 
basis. 

Lom: 

 Kvinner - fokus / sette i gang tiltak 

 Kompetansegap 

 Arbeidsplasser 

Nord-Fron: 

 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 
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 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 

 Støtter Lom ang fokus på kvinner 

 Felles saksframlegg – god arbeidsmåte 

 Viktig å unne hverandre suksess 

Ringebu: 
 Regional utvikling  

 Overordnet infrastruktur, herunder 
- Ny E6  
- Bredbånd 
- RV 27 

 Kvinnearbeidsplasser 

 Rovdyrpolitikk 

 Flyplass i vår region - Frya 

Sel:  
 Helse primær - spesialist 

 Næringsutvikling – Skåppå – her har vi en infrastruktur 

 Samferdsel 
o NTP 
o FV 27 – forbindelsen mot Østerdalen 

 Gudbrandsdalen i region Innlandet 

Skjåk:  

 Framheve Gudbrandsdalen som merkevare. 

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

 RV 15 – ferdselsåren til Vestlandet og 
betydningen for industri, næring, turisme 

  

Sør-Fron: 

 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…) 
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 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?» 

 Burde vi innhente mere kunnskap fra Østerrike og Sveits? 

Vågå: 

 Næringssatsing med forsknings- og utviklingsmiljøene og andre samfunnsaktører 

 Nettverksbygging for deling  

 Profilering 

 Korrespondanse kollektivtransport 

 Massivtre 

Øyer: 

 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 
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Gudbrandsdalens og Lillehammers strategiske betydning for det nye 

innlandet 
Even Aleksander Hagen innledet og sa blant annet at det tegnet seg et bra bilde av samarbeidet, 

med ordførerne sittende som likeverdige parter rundt et bord.  Og at det skjer her på Hundorp, på 

tusenårsstedet. Han har satt pris på positive og tydelige tilbakemeldinger fra kommunene og 

regionene når det gjelder arbeidet med regionreformen, og la vekt på ønske og behov for direkte 

dialog med den enkelte kommune i det videre arbeidet.  Blant saker han fremhevet som viktige for 

felles satsing og markering framover, var bruk av tre i offentlige bygg og ellers, noe Gudbrandsdalen 

bør ta fatt i med full tyngde.  Mjøsbyen – et spennende 

arbeid som kan få betydning langt utover kommunene 

som er direkte involvert i arbeidet med areal- og 

transportstrategi.  Lillehammer skal ikke måtte velge 

samarbeidsretning. 

Det er nok av saker å ta fatt i.  At ordførerne møtes her 

er en bekreftelse på betydningen av samarbeid 

framover.  Han avsluttet med å sitere Bjørnstjerne 

Bjørnson:  Det var ikke annet for meg å gjøre enn å slå 

meg på fornuften. 

 

Espen Granberg Johnsen startet sin innledning med å hevde at Lillehammers rolle både som Dølaby 

og Mjøsby er et bra utgangspunkt for samarbeidet Lillehammer/Gudbrandsdalen.  Han la vekt på 

relasjonene innenfor et naturlig bo- og arbeidsmarked.  Men også i stor grad By og fjell - moderne 

bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping, slik vi jobber med i Byregionprogrammet, 

basert på hele Gudbrandsdalen.  Han er opptatt av balansert regional utvikling, slik fylkesmannen tok 

til orde for tidlig i prosessen med regionreformen. 

Opplever stor tilstrømning til Lillehammer – deltidsinnbyggere, besøkende.  For opplevelsene, for å 

bo og arbeide med nærhet til natur, fjell og kultur – hele det «produktet» som Lillehammer og 

Gudbrandsdalen utgjør til sammen.  Viktig bidrag til den kraften som innlandet trenger. 

Lillehammer og Gudbrandsdalen utgjør en 
strategisk viktig region i det nye fylket:  

 langt nok unna Oslo til å slippe å bli soveby 

 utviklingen i innlandet er avhengig av 
sterke regioner og tyngdepunkter som ikke støtter 
seg på Oslo 

 Gudbrandsdalen representerer 
forbindelsen vestover – handelsveger – kontakten 
til kysten 

 Gudbrandsdalen vender seg også nordover 
mot Trøndelag 
 

Han ser fram til videre arbeid i Gudbrandsdalstinget som politisk møteplass, blant annet sammen 

med fylkesordfører. Og avsluttet med å sitere Jan P Syse: «Vi må henge sammen, ellers blir vi hengt 

hver for oss». 
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Gruppearbeid og oppsummering i plenum 
Med bakgrunn i ordførernes fem minutter, innledningene til Hagen og Granberg Johnsen, skulle 

gruppene blant gi innspill til følgende spørsmål rundt Gudbrandsdalstinget: 

 Hvilke saker skal vi jobbe med 

 Hvordan jobber vi 

 Hvem legger fram sakene 
 

Gruppenes innspill er gjengitt stikkordsmessig på grunnlag av det som ble presentert i plenum. 

 

Gruppe A: 
 Ordførerne representerer sin kommune og må sørge for forankring på hjemmebane 

 Gudbrandsdalstinget må kunne ta 

beslutninger i saker – ikke bare et 

idèforum 

 Politisk kollegium hvor det både er 

rom for uenighet og felles løsninger 

 Talerør som kan handle raskt 

 Bygge Gudbrandsdalen sammen – 

både på fenomen og sak: kultur, natur, 

sosiale aspekter 

 Bygge merkevaren – mange tiltak må 

til 

 Bruke tid på forberedelse og 

forankring 

 Saker må vekke entusiasme og oppmerksomhet 

 Kvinneperspektiv - ha fokus på utfordringer og bygge nettverk rundt det 

 

Gruppe B: 
 Næringsutvikling – felles strategi  

 Bruke Gudbrandsdalstinget og samarbeidet 

der det kan gjøre en forskjell 

 Markere oss som region med større slagkraft 

– ved at vi står sammen 

 Helse – LMS – hører med i et slikt organ 

 Involvere andre relevante parter 

 Gudbrandsdalen har forskjellige relasjoner 

som binder sammen – helse og utvikling i et 

brukerperspektiv 
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Gruppe C: 
Hva: 

 Gudbrandsdalstinget skal være et 

talerør, drive påvirkning – ikke minst 

når det gjelder samferdsel og andre 

større saker 

 Bygge Gudbrandsdalen som 

merkevare, kommunikasjon, fremme 

kvaliteter 

 Utviklingsarbeid – næring, offentlige 

arbeidsplasser 

 Kvinneperspektivet – gjøre regionen 

attraktiv  

Hvordan: 

 Arbeidsutvalget legger fram sakene for Gudbrandsdalstinget 

 Kommunene og andre kan foreslå saker 

 Bør OFK sitte i AU? 

 Må ha et sekretariat som håndterer saksutredning 

 Bruke rådmenn og deres staber, der det er best kompetanse på tema 

 

Andre innspill i plenum: 
 Ny kommunelov – regler for representasjon og kjønn – må ta det i betraktning når det gjelder 

valget mellom to eller tre representanter fra formannskapene 

 Lojalitet egen kommune – Gudbrandsdalstinget – eks. kamp om arbeidsplasser 

 Må ha mandat fra og forankring i egen kommune 

 Større saker:  Samferdsel, bredbånd, deltidsinnbyggere 

 Viktig med noen suksesser – før en tar de store, tunge diskusjonene 

 Ikke gå inn i «risikoområder» tidlig, men samtidig være interessante – ta det som er viktig 

 Trenger hjelp fra administrasjonen 

 Kollegium som støtter hverandre 

 Flere må flagge samme sakene for at vi skal få til noe 

 Videregående skole – vil bli en diskusjon med stor fallhøyde 

 Hyttepolitikk – utfordrer noen av kommunene på varme og kalde senger 
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Andre momenter: 
 Hva skal vi ha fokus på – slik at vi ikke bare blir nok et nivå 

 Samarbeidsavtaler for partene i Gudbrandsdalstinget – obs på demokratisk underskudd 

 Forpliktelse for den enkelte kommune – eksempler på fallgruber: fengsel, skole, misbruk av 

viljeserklæringen 

 Viljeserklæringen ligger til grunn – måter å samarbeide på 

 Arbeidsutvalget må utforme forslag til modell som tas tilbake til tinget 1.-2. november 

 Gudbrandsdalen/Lillehammer  i ny region – oppdrag til Arbeidsutvalget nå, fordi det er nå 

prosessen skjer 

 

1. Tre regioner – Gudbrandsdalstinget er et formalisert samarbeid som er viktig for oss for 

posisjonering i det nye innlandet 

2. Intensjonen bak etableringen av Gudbrandsdalstinget og Viljeserklæringen – et godt fundament 

for arbeidet 

3. Vi – politikere – må ha administrasjonen rundt oss 

Oppdrag til Gudbrandsdalstingets arbeidsutvalg (GAU): 
Det henvises til sakene 4/18 og 8/18 på agendaen til Gudbrandsdalsting 11. april 2018: 

Gudbrandsdalstinget ber om at Arbeidsutvalget legger fram forslag til saker/innhold, organisering og 

arbeidsmåter for behandling på Gudbrandsdalstinget 1.- 2. november 2018, basert på drøftinger og 

innspill slik de framgår av protokoll og hovedpunkter fra møtet 11. april 2018. 

Gudbrandsdalstinget ber Arbeidsutvalget følge opp arbeidet med regionreformen i perioden fram til 

neste Gudbrandsdalsting. 
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Intensjonsavtale mellom HINN og Gudbrandsdalstinget 
Med utgangspunkt i samarbeidet i Byregionprogrammet, var det utformet en intensjonsavtale om 

videre samarbeid mellom Høgskole i Innlandet og kommunene i Gudbrandsdalen og 

fylkeskommunen.  Prorektor for samfunnskontakt HINN Jens Uwe Korten redegjorde for høgskolens 

samarbeidsstrategi.  Se presentasjon: https://byregionlg.wordpress.com/ 

https://byregionlg.wordpress.com/
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Nord-Gudbrandsdal – NTNU - Gudbrandsdalen 
Nord-Gudbrandsdal regionråd inviterer til samarbeid om kompetanseoppbygging i offentlig og privat 

virksomhet – mulig samarbeid med NTNU.  Iselin Vistekleiven redegjorde for kontakten med NTNU 

og arbeidet som så langt er gjort i Nord-Gudbrandsdal. Presentasjonen er lagt ut på nettsidene til 

Byregionprogrammet: https://byregionlg.wordpress.com/ 

 

 

 

  

https://byregionlg.wordpress.com/
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Protokoll fra Gudbrandsdalstinget/ordførermøtet 11. april 2018 
Sted: Dale-Gudbrands Gard på Hundorp 

Tid: 11. april 2018 kl.10-14 

Tilstede:   

Ordførere: 
 
Dovre  Bengt Fasteraune 
Gausdal Hans Oddvar Høistad 
Lesja  Mariann Skotte 
Lillehammer  Espen Granberg Johnsen 
Lom  Anne-Lise Marstein 
Nord-Fron  Rune Støstad 
Ringebu  Arne Fossmo 
Sel  Dag Erik Pryhn 
Skjåk  Elias Sperstad 
Sør-Fron  Ole Tvete Muriteigen 
Vågå  Iselin Vistekleiven 
Øyer  Brit Kramprud Lundgård 
Oppland fylkeskommune Even Aleksander Hagen 

 
 
Rådmenn og fylkesmann: 

Gausdal Rannveig Mogren 
Lesja Øyvind Engen, konst. 
Lillehammer Tord Buer Olsen 

Nord-Fron Arne Sandbu 

Ringebu Per H Lervåg 

Sel Kaija Eide Drønen 

Sør-Fron Jan Reinert Rasmussen 

Vågå Knut Helge Rønning 

Øyer Ådne Bakke  
OFK Rasmus Vigrestad 
Fylkesmannen  Vebjørn Knarrum 

 

Andre: 

Østlandsforskning Merethe Lerfald 
Høgskolen i innlandet Aksel Hagen 
Høgskolen i innlandet Jens Uwe Korten 
KS Innlandet Trond Lesjø 
Lillehammerregionen Hanne Mari Nyhus 
Midt-Gudbrandsdal  Irene Teige Killi 
Nord-Gudbrandsdal Frode Damstuen 
Byregionprogrammet Hanne Mari Nyhus 
Kommunikasjonsrådgiver Windy Moe 
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Saksnummer Sak/tema 

GTO 1/18 Konstituering. 
Valg av leder og nestleder. 
Valgkomitè har bestått av lederne i regionrådene, Iselin Jonassen (Nord-
Gudbrandsdal), Rune Støstad (Midt-Gudbrandsdal) og Hans Oddvar Høistad 
(Lillehammerregionen) som la fram valgkomitèens forslag:   
Leder Bengt Fasteraune, nestleder Brit Kramprud Lundgård.    
Valgkomitèen foreslo også at det ble opprettet et arbeidsutvalg bestående av 
ledere for de tre regionrådene + Gudbrandsdalstingets leder. 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Leder av Gudbrandsdalstinget for 2018:  Bengt Fasteraune. 
2. Nestleder av Gudbrandsdalstinget for 2018:  Brit Kramprud Lundgård. 
3. Det etableres et arbeidsutvalg (GAU) for Gudbrandsdalstinget. Det 

består av Gudbrandsdalstingets leder og lederne for regionrådene. 
 

GTO 2/18 “Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis” 
Ordførernes fem minutter der det ble meldt fra om 

 Behandling av felles saksframlegg i egen kommune 

 Andre saker som det bør samarbeides om i 
Gudbrandsdal/Lillehammer 

Det henvises til rapport/hovedpunkter fra møte 11. april 2018. 
Presentasjonene er også lagt ut på https://byregionlg.wordpress.com/ 
 

GTO 3/18 Gudbrandsdalens og Lillehammers strategiske betydning for det nye 
innlandet  
Innledning ved fylkesordfører Even Aleksander Hagen og ordfører Espen 
Granberg Johnsen.   
 
Konklusjon: 
Det henvises til rapport/hovedpunkter fra møte 11. april 2018. 
 

GTO 4/18 Hva skal Gudbrandsdalstinget gjøre? 
 
Konklusjon: 
Gudbrandsdalstinget ber om at Arbeidsutvalget legger fram forslag til 
saker/innhold, organisering og arbeidsmåter for behandling på 
Gudbrandsdalstinget 1.- 2. november 2018, basert på drøftinger og innspill 
slik de framgår av protokoll og hovedpunkter fra møtet 11. april 2018. 
Gudbrandsdalstinget ber Arbeidsutvalget følge opp arbeidet med 
regionreformen i perioden fram til neste Gudbrandsdalsting. 
 

GTO 5/18 Gudbrandsdalspraksis - fra prosjekt til tiltak  
 
Råd for deltidsinnbyggere: Det ble opplyst at forslag til mandat og 
organisering har vært sendt kontakter i Vestre Slidre og Valdres, Bjørn 

https://byregionlg.wordpress.com/
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Saksnummer Sak/tema 

Mathiesen og Knut Nes for kommentarer.  De støtter i all hovedsak forslaget, 
men påpeker utfordringer mht representativitet og breddeinvolvering. 
 
Planstrategi:  Skisse datert 11.4.2018 ble presentert i møtet og er vedlagt 
protokoll. 
 
Kommunikasjonsplattform – innbyggerdialog:  Så langt konkretisert i en 
søknadsskisse «Smart Mountain», utformet sammen med Skåppå for å søke 
på Innovasjon Norges partnerskapsstøtteordning for 2018.  Søknadsfrist 19. 
april. Presenteres som Etablering av en innovativ plattform som møter 
behovet for innbyggerdialog, kommunikasjon og samarbeid mellom 
kommune og heltids-/deltidsinnbyggerne i framtidens samfunn, og 
derigjennom bidrar til å møte framtidens utfordringer og utvikling mot 
«Kommune 3.0». 
 
Konklusjon: 

1. Utkast til mandat og sammensetning for råd for deltidsinnbyggere tas 
til foreløpig orientering.  Saken tas opp igjen på Gudbrandsdalstinget 
1.-2. november 2018. 

2. Planstrategi – saken tas opp på Gudbrandsdalstinget 1.-2. november 
2018. 

3. Kommunikasjonsplattform – innbyggerdialog.  Informasjon om arbeid 
med søknad til Innovasjon Norge om Innovasjonspartnerskapsmidler 
tas til etterretning.  Søknaden sendes kommunene og 
fylkeskommunen når den er ferdig utarbeidet.  

GTO 6/18 NTNU i Gudbrandsdal?  
En invitasjon fra Nord-Gudbrandsdal til Gudbrandsdalstinget om et mulig 
Gudbrandsdalsprosjekt.  
 
Presentasjon ved regionrådsleder i Nord-Gudbrandsdal Iselin Jonassen.  
Presentasjonen er lagt ut på https://byregionlg.wordpress.com/ 
 
Konklusjon: 
Presentasjonen tas til orientering.  Gudbrandsdalstinget er positive til 
samarbeid både med NTNU og HINN, og legger til grunn at forslaget fra Nord-
Gudbrandsdal kan konkretiseres nærmere til møtet 1.-2. november 2018. 
 

GTO 7/18 Videre samarbeid Gudbrandsdalen/Lillehammer og Høgskolen i Innlandet – 
utkast til intensjonsavtale.    
Kort introduksjon ved Jens Uwe Korten, prorektor for samfunnskontakt 
HINN. 
Presentasjonen er lagt ut på https://byregionlg.wordpress.com/ 
 
Konklusjon: 
Gudbrandsdalstinget slutter seg til forslag til intensjonsavtale om samarbeid 
Gudbrandsdal/Lillehammer og Høgskolen i Innlandet, HINN, slik den framgår 

https://byregionlg.wordpress.com/
https://byregionlg.wordpress.com/
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Saksnummer Sak/tema 

av forslag datert 4. april 2018. 

GTO 8/18 Organisering/administrering av Lillehammer/Gudbrandsdalssamarbeidet 
etter prosjektavslutning 
 
Konklusjon: 
Gudbrandsdalstinget ber om at Arbeidsutvalget legger fram forslag til 
saker/innhold, organisering og arbeidsmåter for behandling på 
Gudbrandsdalstinget 1.- 2. november 2018, basert på drøftinger og innspill 
slik de framgår av protokoll og hovedpunkter fra møtet 11. april 2018. 
Gudbrandsdalstinget ber Arbeidsutvalget følge opp arbeidet med 
regionreformen i perioden fram til neste Gudbrandsdalsting. 
 

GTO 9/18 Gudbrandsdalstinget 1.-2. november 2018 
 
Konklusjon: 
Gudbrandsdalstinget ber Arbeidsutvalget forberede og innkalle til 
Gudbrandsdalstinget 1.-2. november.  
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Planstrategi – prosess – videre arbeid 
AH/HMN 11.april 2018 

Om planstrategi i felles saksframlegg: 

Planer og planlegging kan være effektive virkemidler for å samle aktører til forpliktende samarbeid.  

Det gjelder både formelle, lovpålagte prosesser og planlegging på tema/områder som er pekt på for 

samarbeid om moderne bosetting og Gudbrandsdalspraksis.  I første omgang foreslås samarbeid om 

kommende planstrategier.  Planstrategi er en viktig arena for å drøfte utviklingstrekk og vurdere 

planbehov i perioden, og kan gi effektive avklaringer knyttet til samarbeidet i Gudbrandsdalen 

generelt og moderne bosetting spesielt.  Samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen blir 

særdeles viktig i dette arbeidet. I utgangspunktet foreslås at de kommunale planstrategiene 

inneholder en kommunal del og en regional del for hele Gudbrandsdalen.  I tillegg vil det høyst 

sannsynlig være behov for en bolk om andre regionkonstellasjoner/interkommunalt samarbeid. 

Fra likelydende vedtak: 

Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med planstrategi for neste 

kommunestyreperiode 

Oppfølging av vedtakene i kommunestyrene og fylkestinget – noen momenter  

1. Den politiske delen av planstrategiarbeidet skjer i all hovedsak fra oktober 2019 og utover, etter 

konstituering av nye kommunestyrer og fylkesting, og av Gudbrandsdalstinget og de tre 

regionrådene i Gudbrandsdalen (om disse fortsatt er der i neste valgperiode). 

2. Opplegget for planstrategiarbeidet blir utviklet av rådmann og ordfører i slutten av inneværende 

periode, fra januar 2019 og utover. Det er viktig å komme i gang med å utarbeide det nødvendige 

kunnskapsgrunnlaget for planstrategiarbeidet tidlig i 2019.  

3. En må i løpet av 2018 rigge et planadministrativt apparat til et slikt omforent kommunalt 

planstrategiarbeid i Gudbrandsdalen. En må avklare hvordan kunnskapsgrunnlaget for et slikt 

planstrategiarbeid skal utarbeides. Et godt utgangspunkt er dokumenter som Fylkesstatikken 

som fylkeskommunen utarbeider hvert år, ØF-rapport nr 2014/10 «Gode i hop. Samspill og 

samarbeid mellom Lillehammer og omland» fra ByR-prosjektets første fase, de kommunale 

kunnskapsgrunnlagene fra inneværende planstrategirunde. Det må utarbeides 

kunnskapsgrunnlag på både fylkesnivå/Innlandsnivå og på kommunenivå pga det lovpålagte 

arbeidet med regional og kommunale planstrategier. I tillegg må vi få utviklet og presentert et 

tilsvarende kunnskapsgrunnlag for Gudbrandsdalen. 

4. Gudbrandsdalstinget må ta saken opp til drøfting og vedtak på høstmøtet 1. og 2. november 

Tentativ framdriftsplan for planstrategiarbeidet: 

Innen 1.11.18: 
Avklaring i Gudbrandsdalstinget 
- planadministrativ org. 
- Opplegg for utarbeiding av  

kunnskapsgrunnlag 

Vår 2019, innen 1.6.19 
Ferdigstillelse kunnskapsgrunnlag 
Avklaring opplegg for omforent 
planstrategiarbeid for  
- Enkeltkommunene 
- Gudbrandsdalen 
- Fylkeskommunen Innlandet 

Oktober 2019 
Oppstart felles planstrategiarbeid 
- Den enkelte kommune 
- Eventuelt på småregionnivå 
- Gudbrandsdalen 
- Fylkeskommunen Innlandet 

Vedlagt protokoll fra 

Gudbrandsdalstinget 

11.april 2018 
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Historisk Hundorp-ting  
GD 13.4.2018

 

 


