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Nyhetsbrev juni 2018 

Første møte i Arbeidsutvalget for Gudbrandsdalstinget 

Arbeidsutvalget hadde sitt første møte på Vinstra 24. mai, og tok fatt på oppfølgingen etter Gudbrandsdalstinget/ordførermøte 
11. april.  Arbeidsutvalget har blant annet oversendt to uttalelser til fylkeskommunen. Den ene om videregående skole, 
anmodning om å utsette behandling av skolestruktur til skoletilbudet i det nye fylket kan ses i sammenheng.  Den andre om 
regionene i det nye fylket, henstilles til l fylkespolitikerne om å utvikle en visjonær og framtidsrettet politikk som i størst mulig 
grad legger til rette for framtidig positiv utvikling i hele det nye fylket. I dette arbeid vil de enkelte regionene være nyttige og 
nødvendige samarbeidspartnere, og følgende må legges til grunn: 

• Partnerskapsinstituttet må styrkes, på den måten at en større andel av utviklingsressursene disponeres gjennom 
partnerskapsinstituttet  

• Regionale utviklingsressurser generelt må i større grad knyttes opp mot regionene og kompetansemiljøer og 
institusjoner i den enkelte region  

• Det må tas særlig hensyn til den enkelte regions spesifikke fortrinn og behov når regionale utviklingsressurser i form av 
stillinger og driftsmidler knyttes opp mot regionene 

 

Den siste nasjonale nettverkssamlingen i Byregionprogrammet 

Nettverkssamlingen var i Kristiansand i slutten av mai. Takk til Hanne Velure, Bengt Fasteraune og Even Aleksander Hagen som 

stilte opp på kort varsel og bidro til at presentasjonen fra Lillehammer og Gudbrandsdalen ble veldig god!  Kjell Overvåg og 

Hanne Mari Nyhus representerte regionen og la fram resultatene.  Presentasjonen er tilgjengelig på nettsiden til 

Byregionprogrammet, og Distriktssenteret. 

Gudbrandsdalspraksis – videre arbeid  

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 og regionrådene. 

Det er utarbeidet tre søknader om støtte til tiltak i samsvar med vedtakene.  Vi fikk dessverre avslag på søknad til Innovasjon 

Norge om partnerskapsstøtte til innovativ innbyggerdialog.  Søknaden ble utformet sammen med Skåppå og Tommy Rudihagen 

– «Smart Mountain», og det ble gjort et grundig arbeid som kommer godt med videre.  Så venter vi på svar fra Forskningsrådet 

og Regionalt forskningsfond Innlandet når det gjelder de to andre søknadene. 

Samarbeid om planstrategi blir tema på kommende Gudbrandsdalsting.  Så er det nå opp til den enkelte kommune å jobbe 

videre med etablering av råd for deltidsinnbyggere.   

Bruk symbolet 

Partene i Byregionprogrammet oppfordres til å bruke symbolet for samarbeid i Lillehammer og 

Gudbrandsdalen. Symbolet kan benyttes alene (som vist).  Men det vil også bli benyttet i aktiviteter knyttet 

til Gudbrandsdalstinget. 

Maler er som tidligere meldt tilgjengelig via Byregionprogrammets hjemmesider:  Utvalgte profilelementer  

https://www.dropbox.com/sh/l2eaauk6gxcwfgf/AACEekvvMtJYyNWMf5c7gtWpa?dl=0


Som kjent avsluttes Byregionprogrammet 30. september.  Etter dette det bli opprettet en ny nettside med tanke på aktivitetene 

i Gudbrandsdalstinget, oppfølging av Gudbrandsdalspraksis osv.  Her vil også de viktigste resultatene fra Byregionprogrammet 

være tilgjengelig.  Men inntil da er det altså her informasjon/dokumenter fra Byregionprogram og Gudbrandsdalsting ligger:  

https://byregionlg.wordpress.com/ 

Videre samarbeid mellom Gudbrandsdalen/Lillehammer og Høgskolen i Innlandet/Østlandsforskning 

Som kjent ble det inngått en intensjonsavtale mellom Gudbrandsdalstinget og HINN på ordførermøte 11. april.  Så skal det 

utformes en samarbeidsavtale for behandling på Gudbrandsdalstinget 1.-2. november.  I den anledning har vi sendt ut en  

spørreundersøkelse til alle rådmenn, for å få innspill til hvilke tema / samarbeidsområder som er mest aktuelle.  Svarfrist er satt 

til 8. august, men gjerne før.  To har svart allerede.   

Høgskolen har en uttalt ambisjon om å bli ledende i landet på innovasjon innen offentlig sektor (ref. GD 05.06.2018).  Så ikke 

minst av slike grunner bør HINN være en aktuell og attraktiv samarbeidspart i tida framover. 

 

Gudbrandsdalstinget – representanter fra formannskapene 1.-2. november 2018 

Dette møtet blir på Lillehammer.  Regionrådene blir bedt om å foreslå saker som skal tas opp.  Gudbrandsdalstinget vil ellers få 

seg forelagt forslag til mandat, også for arbeidsutvalget, og videre arbeid med Gudbrandsdalspraksis. 

Administrativ støtte til Gudbrandsdalstinget 

Arbeidsutvalget har i møte 24. mai besluttet at det er de tre regionkontorene/regionkoordinatorene som i fellesskap skal utgjøre 

det administrative støtteapparatet til Gudbrandsdalstinget.  Koordineringen går på omgang i denne rekkefølge som ble avgjort 

ved loddtrekning:  Midt-Gudbrandsdal (1.10.18-31.12.19), Lillehammerregionen (2020), Nord-Gudbrandsdal (2021). 

Prosjektorganisasjonen i Byregionprogrammet vil være operativ til rapport og regnskap for Byregionprogrammet er levert.  

Fristen er 30. september 2018.  Fram til 30. september er også Byregionprogrammet sekretariat for Gudbrandsdalstinget. 

Riktig god sommer! 
 
Espen Granberg Johnsen    Hanne Mari Nyhus 
Leder av styringsgruppa    Prosjektleder 

 
Kontaktinfo prosjektgruppe: 
Lillehammer kommune 

 
Hanne Mari Nyhus 

 
hanne.mari.nyhus@lillehammer.kommune.no 

 
48245683 

Oppland  fylkeskommune Anne Marie Sveipe annemarie.sveipe@oppland.org 95796280 
Regionrådet Lillehammerregionen Anne Kirsti Ryntveit Anne.kirsti.ryntveit@lillehammer.kommune.no 90611464 
Midt-Gudbrandsdal regionråd Irene Teige Killi irene.teige.killi@nord-fron.kommune.no 41523823 
Nord-Gudbrandsdal regionråd Frode Damstuen frode@regionkontoret.no 90915501 
Østlandsforskning Kjell Overvaag ko@inn.no; ko@ostforsk.no 95207791 

Høgskolen i Innlandet Aksel Hagen aksel.hagen@inn.no 91620253 

Fylkesmannen i Oppland Eli Blakstad fmopebd@fylkesmannen.no 95241362 
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