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1.  Regionrådslederen:
  - Vi har begynt å høste gevinster
  

1. REGIONRÅDSLEDEREN

I vår siste samtale med Bengt Fasteraune som regionrådsleder – eller rettere sagt nylig fratrådt 
sådan – ber vi om å få noen få stikkord som beskriver hans periode som fremste ansvarlige for 
norddalssamarbeidet. 
– Fokus på Nord-Gudbrandsdalen, er hans raske hovedsvar.

 - Ved å samhandle kommunene imellom har vi 
maktet å løfte norddalen på mange områder, og 
dette er blitt lagt merke til, sier Fasteraune. 
- Jeg tror jeg kan si at norddalen er godt rigga for 
framtida, og at regionsamarbeidet har bidratt til 
dette, slår han fast.

Som eksempel nevner han Lokalmedisinsk Senter, 
som er blitt et viktig nav i regionens helsearbeid. 
- Trygghet og sikkerhet er viktig for folk, og et 
absolutt grunnlag for bosetting og trivsel i regionen. 
Det dreier seg om oppgaver som ikke kan løses i 
den enkelte kommune – da gjør vi dem i fellesskap 
nærmest mulig brukeren, og slik at vi beholder 
og dyrker kompetanse i regionen, sier Bengt 
Fasteraune.

- Trygghet og sikkerhet 
er viktig for folk

- Men ikke alt har vært enkelt?
- At vi nå høster gevinster av samarbeidet, kan 
vi tilskrive reelle politiske diskusjoner mellom 

selvstendige representanter for suverene 
kommuner. På denne måten har vi landa noen 
vanskelige saker, eksempelvis legevaktsamarbeidet.

Året som gikk
Fasteraune er svært tilfreds med at en nå kan 
høste fra tidligere arbeid, og nevner spesielt «200 
ledige hus» der etterspørselen vokser og de første 
transaksjonene allerede er gjort.

Men alt var ikke enkelt i 2015 heller: 
- Vi hadde en kvelende skoledebatt som tok 
mye energi. Men det er positivt at det ble tatt 
en beslutning som innebærer tre sjølstendige 
skolesteder som hver jobber med det en er god på. 

Signaler om nedlegging av Heimevernskolen på 
Dombås har vakt bekymring. 
– Dette er en viktig sak for regionen, det dreier seg 
om den største arbeidsplassen utenom kommunen 
i Dovre, med høy kompetanse hos de ansatte. 
Beslutning er ikke tatt, og vi arbeider videre via flere 
innfallsvinkler, sier en betinget optimistisk Dovre-
ordfører.

Bjarne Eiolf Holø  t.h. 
overtok i 2015 vervet 
som regionrådsleder fra 
Bengt Fasteraune.
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Vil lyfte regionen

- Ordførar i Lom Bjarne Eiolf 
Holø – du har nettopp starta 
opp som regionrådsleiar – kva 
er fyrsteinntrykket ditt?
- Fyrst vil eg seia at eg er 
glad for at vi i regionen 

vår maktar å ta på oss store arrangement 
som Landsskyttarstemnet, som vel var den 
enkelthendinga som verkeleg sette både Lesja og 
heile norddalen på kartet i fjor, seier Holø.
- Ein visjon eg har, er at Nord-Gudbrandsdalen 
skal framstå som den beste arrangementsplassen 
når det gjeld opplevingar i fjell og natur, legg han 
til.

1. REGIONRÅDSLEDEREN 2. REGIONSJEFEN

Men avgått regionrådsleder har også mange 
gladsaker i ermet. Gjendeprosjektet og Fjellmuséet 
har i seg mye reiselivspotensiale. Han nevner også 
miljøet på Hjerkinn og «industrieventyret» i Skjåk.
- Og så er vi ikke dårlige på kultur og frivillighet. 

- Vi er ikke dårlige
på kultur og frivillighet

Regionen har vært nav for den store ungdoms-
festivalsatsingen, og Landsskytterstevnet var 
en kjempebegivenhet i 2015. Ellers har alle 
kommuner sine store og mindre satsinger, så 
som Dansefestivalen på Sel, Ståk i Skjåk og 
Diktardagar i Lom. Alle disse og andre er med på 
å definere vår identitet. og de er viktige innslag i 
reiselivsstrategien, sier Bengt Fasteraune.

Framtida
- Vi er gode på å tenke nytt og tilpasse oss. 
Reiselivet er et godt eksempel – her ser det ut til å 
løsne skikkelig, med enighet om hvordan det skal 
organiseres. Men politikerne må vite hva de ikke skal 
legge seg opp i, formaner Fasteraune.

Han ser ingen grunn til å se mørkt på kommende år. 
– Norddalen scorer høyt på tjenester til innbyg-
gerne, små kommuner fungerer bedre enn mange 
liker! Han er klar på at framtidsdiskusjonene må 
tas på sjølstendig grunnlag – ikke fordi statsråden 
bruker pisken. 

- Små kommuner fungerer bedre 
enn mange liker

- Våre kommuner har lagt et løp med 2/2-samar-
beid og folkeavstemming. Da har vi definert våre 
intensjoner, sier han, og beklager at kommune-
reformen «bare» har blitt en diskusjon om 
sammenslåing. 
- Uansett har ikke Regionrådet hatt noen aktiv rolle 
i dette arbeidet, slår han fast.

Norddalen har status
- Vi opplever ofte at Fylkesmann og Fylkeskommune 
henvender seg til regionen i ulike utviklingssaker. 
Her konkurrerer vi sjølsagt med andre regioner, og vi 
ser på dette som en anerkjennelse for at vi har gjort 
noe riktig for å heve norddalens status, avslutter ex-
regionrådsleder Bengt Fasteraune.

- Dette meiner du er realistisk å få til?
- Ja, med den dugnadsånda som blir lagt for dagen 
gong på gong i alle kommunane, har vi eit stort 
fortrinn framfor mange andre. Dette ønskjer eg å 
framheve og dyrke i mi leiarperiode, lovar Bjarne 
Eiolf Holø.
- Kva ser du som di hovudoppgåve  
i denne rolla, Holø?
- Det må vera å vidareutvikle og lyfte oss 
som attraktiv region både for innbyggarar og 
besøkande. Dette må vi få til uansett kor mange 
kommunar vi blir i framtida! sluttar den nye 
regionrådsleiaren.
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2.  Regionsjefen om 2015: 
  - Aktivt år i arrangementsregionen

Regionsjef Ole Aasaaren takkar Arnfrid Austin som var 
tilsett i Regionrådet frå etableringa i 1994 til 2015.

2015 har vore eit nytt aktivt år ved Regionkontoret på Otta. Vi ber regionsjef Ole Aasaaren om å 
prioritere nokre få tema for ei omtale av meldingsåret. 
 

200 ledige hus
Dette er eit prosjekt som går ut 2016. Aasaaren 
opplyser at ein alt i fjor nådde prosjektmålet, som er 
fast busetting på minst 20 bruk.

- Dette var gjennombrotsåret – vi har fått bekrefta 
stor interesse for ledige hus i regionen, og at vi har 
verdiar og kvalitetar som potensielle tilflyttarar 
etterspør. Vi har hatt hjelp av god marknadsføring, 
m.a. innslag på riksdekkande TV, og er på mange 
måtar i ferd med å bli eit regionalt tilflyttarvertskap 
for denne gruppa, seier Aasaaren. Han legg til at 
prosjektet også har skapt betydeleg interesse blant 
studentar som ønskjer å bruke prosjektet som case 
for oppgåver, film o.l.

 - Vi har verdiar og 
kvalitetar som potensielle 

tilflyttarar etterspør

I kjølvatnet av prosjektet har det dukka 
opp problemstillingar knytt til jord- og 
konsesjonslovgjevinga, m.a. frådelingsspørsmål når 
det gjeld setrer.

- Dette må det jobbast politisk med framover, seier 
regionsjefen, som også peikar på kor viktig det blir å 
halde tak i interessa etter prosjektslutt i 2016.

Breibandutbygging
Stor glede da regionen i fjor fekk ei uttelling på 
heile 15,3 mill kr frå NKOM (tidlegare Post- og 
teletilsynet).

- Vi dokumenterte stort behov, og presenterte ein 
god søknad frå eit grisgrendt område der det ikkje 
er sjølvsagt å få til utbygging med kommersielle 
aktørar, smiler regionsjefen. 
– Vi konkurrerte med heile landet, og fekk veldig 
god uttelling. Dette er viktig for å vera ein attraktiv 
region for innbyggarar og næringsliv, legg han til.

Arrangementsregionen
Landsskyttarstemnet på Lesja var det store 
arrangementet i regionen førre året.

- Imponerande rett og slett, uttrykkjer regionsjefen, 
og tenker ikkje minst på den omfattande frivillige 
innsatsen og den høge kompetansen på store 
arrangement som igjen vart lagt for dagen. 
- Regionrådet deltok økonomisk, og det er 
ikkje mangt som gjev meir att for kronene enn 
støtte til større arrangement, både når det 
gjeld næringsutvikling og ringverknader i heile 
regionen. Vi vil nok halde fram med å yte bidrag til 
arrangement som har næringsmessig potensiale, og 
her ser vi både på idretts- og kulturarrangement, 
seier Aasaaren.

 - Det er ikkje mangt som 
gjev meir att for kronene enn 

 støtte til større arrangement

Helsesamarbeidet
har igjen hatt fokus i 2015, med vekt på legevakt-
samarbeidet / bakvaktordninga. 
- Her har vi enda opp med ein modell som 

2. REGIONSJEFEN
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arbeidet så langt har gjeve uttelling. Det er 
likevel nødvendig å følge utviklinga nøye, i følge 
regionsjefen.

- Forsvarskampen for 
statlege arbeidsplassar

er kontinuerleg

Reiselivslærling
Som avslutning kjem Ole Aasaaren med ei glad 
nyheit: I 2015 fekk vi den fyrste reiselivslærlingen 
i Nord-Gudbrandsdalen, og Lærlingkontoret Nord-
Gudbrandsdal er etablert.
- Dette er viktig for å behalde fokus på 
lærlingordninga, og ikkje minst ei riktig prioritering 
for reiselivsregionen Nord-Gudbrandsdal, seier 
regionsjef Ole Aasaaren.

kommunane og fagmiljøet går for. Bakvaktmodellen 
er endra slik at vaktordninga blir betre og mindre 
belastande for legane, forklarar regionsjefen.

- Men er dette forsvarleg, eller blir det dårlegare 
dekning og dermed ei låkare ordning for publikum?

- Det vi veit, er at det blir lettare å rekruttere og 
behalde legar, noko som er avgjerande for eit godt 
helsetilbod. Om det finst negative konsekvensar 
av endringa, vil vise seg når dette skal evaluerast, 
svarar Aasaaren.

Forsvarskamp
Regionsjefen framheld at meldingsåret har vore 
prega av kamp for å behalde statlege arbeidsplassar 
i regionen. Både jordskifterett, tingrett, heimevern-
skule og andre har vore utsett for press, men 

2. REGIONSJEFEN 3. LEIAREN I UNGDOMMENS REGIONRÅD

Arrangementsregionen:  Lom Spelemannslag spelar finale 
under Landsfestivalen i Lom 2015. Foto: Anders Bakken.
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3.  Leder i Ungdommens 
  Regionråd har ordet

Ungdommens Regionråd har i år bestått av 12 ungdommer, to fra hver av de 6 kommunene. 
- Ungdommens Regionråd er en god mulighet for engasjert ungdom til å uttale seg og å være 
med på å påvirke det som skjer i regionen vår, skriver Simen Flaten Svisdal i denne artikkelen.

Ungdom er ofte samfunnsengasjert, men kan ha 
vanskeligheter med å komme til orde for å uttrykke 
dette, og da kan deltakelse i et slikt forum være 
et godt alternativ. Samtidig kan URR være et godt 
verktøy for Regionrådet for å få innspill på saker 
som angår ungdom, og som unge mennesker kan ha 
avvikende synspunkt på.

Ungdommens Regionråd utveksler saker med 
de lokale ungdomsrådene, og fungerer slik sett 
som et bindeledd mellom rådene. Det er derfor 
svært viktig at alle ungdomsrådene er aktive, og 
at lokale ungdommer støtter opp og deltar i sine 
ungdomsråd. Dette er helt essensielt for at rådene 
skal fungere som tiltenkt, slik at de både kan påvirke 
de pågående politiske prosessene og fremme nye 
saker som ungdom er engasjert i.

Ung i Nasjonalparkriket arrangerer en gang i 
året samling for alle ungdomsrådene i regionen. 
Vertskapsrollen går på omgang, og først ute var 
Vågå ungdomsråd i 2015. Det var en kjempefin 
helg der vi ble bedre kjent med hverandre, noe 
som gjorde at samarbeidet mellom rådene og 
rådsmedlemmene fungerte veldig fint gjennom hele 
året.

Even Aleksander Hagen hadde et fint innlegg der 
han snakket om sin reise fra ungdomspolitiker 
til fylkesordfører, og ga gode råd om hvordan 

nå sine politiske mål. Eli Blakstad snakket om 
kommunesammenslåinger, om hvordan det en gang 
var og hvordan det kan bli om planene blir realisert.
Under denne samlingen ble det reist et forslag om 
å starte lokallag for Skeiv Ungdom i dalen. Forslaget 
ble realisert, og i dag heter lokallaget Skeiv Ungdom 
Oppland. Denne organisasjonen arbeider for å skape 
et trygt og godt miljø for homofil ungdom, og vi er 
glade for at det er blitt opprettet et lokallag her i 
Nord-Gudbrandsdalen!

Jeg personlig synes deltagelsen i Ungdommens 
Regionråd og Regionrådet har vært svært 
interessant. Jeg har lært utrolig mye om politiske 
og byråkratiske prosesser, og jeg føler at jeg har 
vært med på å påvirke avgjørelser som har blitt 
tatt gjennom året. Regionrådsarbeid er svært 
interessant, og jeg håper at flere fra URR har 
mulighet til å være med på regionrådsmøtene 
denne perioden. 

I neste periode håper jeg vi får jobbet videre med 
utvekslingsprosjektet med Aktiv Ungdom, og at 
vi får sett mer på tilrettelegging for uorganiserte 
fritidsaktiviteter. Jeg har også et håp om at en 
representant fra Regionrådet har mulighet til å være 
med på møtene i Ungdommens Regionråd. 

Simen Flaten Svisdal
Leder i Ungdommens Regionråd 
i Nord-Gudbrandsdalen i 2015.

3. LEIAREN I UNGDOMMENS REGIONRÅD

I samarbeid med Ungdommens 
Regionråd er det laget seks 

«Bolystbenker». Det er plassert 
ut en benk i hver kommune.

Foto: Cecilie Asp, Regionrådet.
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Ungdommens Regionråd 2015:

Lesja: Sigrun Kvam Lislien og 
 Trond Tynnøl 

Vågå: Joakim Øyen og 
 Anna Odnes 
 
Sel: Johanne Lindby og 
 Sebastian Storødegård Knørr
 
Skjåk: Oda Stensgård og 
 Sara Yttre

Lom: Kolbjørn Vole og 
 Oda Lund Aakre 

Dovre: Simen Flaten Svisdal og 
 Anne-Natalie Bonsaksen

Her er noen av sakene som har vært oppe:

• Høringsinnspill til handlingsplanen for 
videregående skole i Oppland 

• Forsøk på å få i gang et utvekslingsprosjekt 
via Aktiv Ungdom. I forbindelse med dette 
prosjektet inviterte vi Ung i Midtdalen 
sammen med to volontører fra Portugal, som 
informerte om sin prosess for å få til et slikt 
utvekslingsprosjekt. 

• Arbeidet med å legge til rette for 
uorganiserte fritidsaktiviteter 

• «200 ledige hus» hvor vi bestemte utforming 
og plassering av benker i hver kommune. 

• Høringsinnspill til Regionrådets 
strategiplan for 2016 

• Ungdomsrådssamling for alle 
ungdomsrådene i Nord-Gudbrandsdalen 

• UNGDATA-undersøkelsen 

3. LEIAREN I UNGDOMMENS REGIONRÅD 4. SATSINGSOMRÅDER

Ungommens Regionråd 2015. Sebastian Storødegård Knørr 
var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Regionrådet.
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4.  Regionrådets handlingsplan 2015   
  Satsingsområder 
Handlingsplanen blir rullert hvert år, og viser hovedsatsingsområder som skal prioriteres, 
og tiltak som skal gjennomføres.

1. Næringsutvikling
Tiltak:
• Supplerende 1.-linjetjeneste for kommunene – 

styrke virkemiddelapparatet
• Næringsprogrammet «Bedriften i Fokus» 

- retta mot bedrifter i regionen.
• Dialog næringsliv – regionråd, møte mellom 

næringsliv og regionråd
• «Arbeidsplasser til regionen» - samarbeid for å 

etablere private og offentlige arbeidsplasser
• Regional reiselivsstrategi
• Regional sykkelsatsing
• Kultur- og naturbasert næringsutvikling – 

økonomisk støtte til arrangement i kommunene
• Sekretariat for Nasjonalparkkommunene
• «Kokkekamp 2015»

2. Samferdsel
Tiltak:
• Breiband – teknologisk infrastruktur.  

Utbygging av breiband- og mobilnettet
• Nasjonal Transportplan – prioriterte oppgaver 

i 2015
• Otta Skysstasjon -  utvikling av 

trafikknutepunktet
• Sekretariat for Gudbrandsdal Lufthavn AS

3. Kompetanse
Tiltak:
• Nasjonalparkvert  - årlig program for nye elever 

ved Nord-Gudbrandsdal vg skule
• Nettbaserte høgskoletilbud – støtte til 

Karrieresenteret Opus NG
• Tverrfaglig opplæringskontor i 

Nasjonalparkriket – felles opplæringskontor for 
yrkesfag

4. Bolyst
Tiltak:
• Utvikling av Otta som by og regionsenter
• Idretts- og fysakkoordinator – folkehelsetiltak
• «Ung i Nasjonalparkriket» - ungdomsprosjekt
• Ungdomsmusikal
• «200 ledige hus» - prosjekt for bosetting på 

ledige landbrukseiendommer

5. Regionalt utviklingsarbeid
Tiltak:
• Felles boligpolitikk i Nord-Gudbrandsdalen – 

prosjekt
• Kommunereform i kommunene og i regionen

4. SATSINGSOMRÅDER

Magasinet ”Fjell” utgis av 
Nasjonalparkriket Reiseliv. 

Foto: Cecilie Asp, Regionrådet
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5.1. Næringsbistand i 2015

Regionrådets administrasjon har også i 2015 hatt engasjement på bedriftsnivå og i 
bedriftsnettverk. Dette har i første omgang handlet om rådgiving innen finansiering av 
utviklingsprosjekt og om virkemiddelapparatet generelt.

 I tillegg har regionkontoret bidratt i f. eks. 
organisasjonsutvikling innen interkommunale 
tjenester. Videre har næringsutvikler bistått 
eierkommunene i enkeltsaker på førstelinjenivå. 
Arbeidet har vært gjennomført i forståelse med 
kommunens førstelinje. 

Regionrådet hadde i sin plan for 2015 å arbeide 
målretta for å bidra til arbeidsplassetableringer av 
regional betydning; et samarbeid med kommunene 
for etablering av private og offentlige arbeidsplasser.

Vi har i meldingsåret hatt prosesser med utvalgte 
bedrifter i Sel og Dovre, i samarbeid med de 
kommunale næringsavdelingene. Felles for 
bedriftene er at de har forretningsmessige bindinger 
av betydelig grad med store aktører utenom 
regionen, den ene med nasjonale aktører og den 
andre også med internasjonale aktører. 

6K Næring 

Dette forumet består av næringsmedarbeidere 
i samarbeidskommunene, regionsjef og 
næringsutvikler i Regionrådet. Forumet har i 
meldingsåret hatt fokus på følgende områder:  
• Programmet «Bedriften i Fokus»
• Akkvisisjonsarbeid
• Ny avtale med Lillehammer og 

Gudbrandsdal kunnskapspark
• Ny strategiplan for Regionrådet

Arbeidet har alt nå resultert i at den ene 
virksomheten er i et utviklingsprosjekt med 
Innovasjon Norge. Vi har ambisjoner om å fortsette 
med bedrifter i de andre kommunene i 2016. 

Fra Snøhetta Element
Foto: Jon Sneve

5. NÆRINGSUTVIKLING 5. NÆRINGSUTVIKLING
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5.2. Bedriften i Fokus

Næringsprogrammet «Bedriften i Fokus» har nå gått i to år og skal inn i sitt tredje og siste år.

Målgruppe for næringsprogrammet er små og mellomstore bedrifter i Midt- og Nord- 
Gudbrandsdalen og Valdres og i det øvrige distriktspolitiske virkeområdet i Oppland, som har 
ambisjoner og vilje til å investere ressurser i utvikling og vekst. 

Næringsprogrammet tilbyr å kartlegge 
innovasjonskraft i bedriftene (vekst, økt 
lønnsomhet og konkurransekraft). Det tilbyr 
også kompetansefremmende tiltak etter behov. 
Det har vært arrangert kurs i sosiale medier og 
styrekompetanse.

Rekruttering av bedrifter til næringsprogrammet 
er en kontinuerlig prosess, og foregår i et 
samarbeid mellom regionene og Innovasjon 
Norge. I Nord-Gudbrandsdalen er 6 K Næring 
sentrale samarbeidsparter for prosjektgruppa og 
medarbeiderne fra Innovasjon Norge.

Samarbeid i hele fylket er en målsetting i prosjektet, 
men programmet retter seg primært mot bedrifter 
i distrikt.  Gründere i tidlig fase og tradisjonelt 
landbruk omfattes ikke av programsatsingen.

I definisjonen av målgruppe er kravet til at 
bedriftene må ha et nasjonalt/internasjonalt marked 
tonet ned. En ville ellers kunne miste aktuelle 
bedrifter som ønsker vekst og utvikling, men som i 
dag ikke vet om de klarer å oppnå et nasjonalt eller 
internasjonalt marked. Det arbeides likevel med at 
bedriftene skal se muligheter utover lokalt/regionalt 
marked.

Programmet har i meldingsåret hatt dialog med 
48 bedrifter i regionen, og 18 av dem er deltagere 
i programmet. I tillegg har programmet hatt 52 
deltagere på kurs i digitale medier.

Engasjerte deltakere på kurs i digitale medier 
på Otta i 2015. Foto: Innovasjon Norge.

5. NÆRINGSUTVIKLING
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5.3. Landbruk

Antall uteksaminerte voksenagronomer 
fra Nord-Gudbrandsdalen: 

      2013 1 person
      2014 1 person
      2015 9 personer 
I 2015/-16 er det to studenter 
fra Nord-Gudbrandsdalen

Voksenagronom
Helt siden tilbudet om voksenagronomutdanning i 
Oppland ble etablert, har kursene vært fulltegnet. 
Første tilbudet kom i 2009 med et pilotprosjekt i 
Nord-Gudbrandsdalen. Beklageligvis har det vært 
lav interesse for studiet fra vår region, men i 2013 
tok interessen seg opp.

Garden som ressurs
Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark, 
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal og Fylkes-
mannen stod som arrangør for en inspirasjonsdag 
på Toftemo, der temaet var ”Garden som 
ressurs”. Målet med møtet var å sette fokus på 
hvilke muligheter som finnes for tilleggsnæringer 
med garden som grunnlag. Landbruks- og 
matdepartementet har også kommet med en 
stortingsmelding om temaet. Interessen for 
inspirasjonsdagen var stor, med ca 90 påmeldte. 
Spesielt gledelig var det at det kom mange unge 
gardbrukere. 

En spørreundersøkelse i etterkant av møtet på 
Toftemo viser at mange har vanskeligheter med å 
orientere seg i virkemiddelapparatet. Arrangørene 
av møtet vil derfor utarbeide et utviklingsprogram 
som forhåpentligvis vil bidra til at de som går med 
tanker om å videreutvikle garden sin og utnytte 
gardens og egne ressurser, får hjelp i denne 
prosessen. 

Primærnæringsutvalget for 2015

• Trond Ellingsbø, Bondelaget - leder
• Odd Gråberg, Bonde- og småbrukarlaget
• Torun Heringstad, skogleierlaga
• Hanne Velure, Regionrådet
• Ragnhild Næprud, Regionrådet
• Bente Aamodt, Regionrådet

Skisse til felles utviklingsprogram 
for ressursene på garden:

1. Etablere et nettverk for målgruppen basert 
på sosiale medier og årlige/halvårlige 
inspirasjonstreff.  

2. Gjennomføre en kartlegging av gardens res-
surser og gardbrukerens kunnskap, evner 
og motivasjon. Deltakere velges ut (basert 
på utvelgelse/søknad) fra målgruppen ut fra 
egenskaper og motivasjon for videreutvikling.  

3. Gjennomføre et utviklingsprogram for de 
mest ”egnede” etter kartleggingsfasen. 
Gjennom programmet skal de få hjelp til å 
videreutvikle en/sin forretningside, samt 
bistand og nettverk til å realisere denne.   

5. NÆRINGSUTVIKLING 5. NÆRINGSUTVIKLING

Det produseres drikke av alle slag på gardsbrukene i regionen. Bildet til høyre er fra akevittproduksjonen 
på Sve i Vågå. Begge fotos: Ivar Lorentzen
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5.4. Kultur- og naturbasert 
  næringsutvikling

I 2015  satte Partnerskapsstyret av 850 000 kr til ulike tiltak og arrangement innen  
«Kultur- og naturbasert næringsutvikling».  Kommunene prioriterte 
1 – 3 tiltak hver, og fordelinga ble slik: 

Skjåk: 
• Countryfestivalen – årlig tredagers 

arrangement – kr 50 000
• «Ståk i Skjåk» - handels- og aktivitetsstevne i 

slutten av mai – kr 40 000 

Lom:
• «Fjordingsmartnan» – handels- og aktivitets-

stevne ved midtsommarsleite  - kr 50 000
• Landsfestivalen i gammaldans – ett av årets 

store arrangement i norddalen – kr 90 000 

Vågå:
• Moajordet Aktivitetspark – opparbeiding av 

aktivitetsanlegg i Vågåmo – kr 80 000
• Traktorrock 2015 – arrangement med fokus 

traktor og bygdeaktiviteter – kr 25 000 
• Freeride-arrangement på Lemonsjøen – 

Norges-cup – kr 25 000

Sel:
• Dansefestivalen i Sel – årlig arrangement – 

Norges største i sitt slag – kr 90 000
• Kristin-spelet – teaterframvisning på 

Jørundgard i Sel -  kr 60 000

Dovre:
• Dovrefjelldagene 2015 – samordning av ulike 

enkeltarrangement – kr 130 000

5. NÆRINGSUTVIKLING

Anna Haugstad Avdem selger lokale matprodukt 
til en av sine kunder i Avdemsbue på Lesja. 

Foto: Monica Almskår Heggset for Lev Landlig

Lesja:
• «Avdemsbue» - utsalg for lokalmat 

– kr 80 000
• Lesja/Dovre Fuglehundskole – opplæring for 

fuglehundeiere – kr 50 000

Det ble også gitt støtte til:
• «Fjellfilmfestivalen» ved Gjende – kr 50 000
• Diktardagar 2015 – Lom, Skjåk, Vågå 

– kr 30 000
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5.5. Kokkekamp

Kva er Kokkekamp?
Eit prosjekt i Mat- og helsefaget I 9. klasse.

Prosjektet er tilpassa læreplanen og inngår i 
undervisninga gjennom skuleåret. Munnar ut i ein 
finaledag på våren.

Arrangert av Gudbrandsdalsmat og Opplærings-
kontoret Brimikjøken, i samarbeid med Region-
kontoret for Nord-Gudbrandsdal

Målet med Kokkekamp:
• auka kunnskap om lokalprodusert mat, 

rekruttering til matfaglege utdanningar
• bevisstheit rundt lokalt landbruk og reiseliv
• omdømmebygging for Nord-Gudbrandsdalen
• styrke mat- og helsefaget og stimulere til 

entreprenørskap

Fokus på lokalmat og 
kjøkkenkompetanse
I distriktet vårt er landbruk og reiseliv sentrale 
næringar. Fokus på lokalmat og kjøkkenkompetanse 
kan kanskje bidra til at ungdommen ser ei mogleg 
framtid i eigen region – i etablerte og nye bedrifter.

Kokkekamp 2015
Vågå stakk av med seieren – med denne menyen:
• Lammefilet med fløytegratinerte poteter og 

rotgrønsaker
• Desserten hadde dei kalla «Kjærleik med lakris 

og raude flammar»

5. NÆRINGSUTVIKLING 5. NÆRINGSUTVIKLING

Alle fotos: Cecilie Asp, Regionrådet
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5. NÆRINGSUTVIKLING
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6.1. Samferdselsutvalget

Fra venstre: Fra Lesjamodellen: Bygging av 45 km. gang- og sykkelveg med 50/50 kostnadsdeling mellom stat og 
kommune. Til høyre: Et forsøksprosjekt med dekke på en problematisk fylkesveg - 440 i Heidal. Her er det lagt 
armeringsnett, duk og 20 cm grus før asfalten. Billig og bra prosjekt!

6. SAMFERDSEL 6. SAMFERDSEL

Av de viktigste sakene i meldingsåret var «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og 
Vestlandet». Utredningen var en analyse av tenkelige riksvegsamband mellom øst og vest. 

Utredningen var også en del av strategiarbeidet inn 
mot Nasjonal Transportplan 2018-29. Utvalgsleder 
og sekretær deltok på Vegdirektoratets seminarer 
om utredningen.

Samferdselsutvalget inviterte lokalt næringsliv og 
politikere til et høringsmøte den 12. mars. Innspill 
fra møtet ble lagt til grunn da samferdselsutvalget 
la fram sin innstilling til Regionrådet. Denne ble 
enstemmig vedtatt:

1. Regionrådet prioriterer E134 og E16 som øst-
vest forbindelser når vegforbindelsen over 
fjellet skal utbedres. 

2. Regionrådet mener også at FV 51 over 
Valdresflya bør bli helårsveg med riksvegstatus, 
for å få en raskere forbindelse Bergen-
Trondheim. 

3. Det forutsettes at R15 (Otta-Stryn) m/ 
tunnelarm til Geiranger og E136 (Dombås-
Åndalsnes) blir prioritert i NTP 2018-27. Videre 
legger Regionrådet til grunn de premissene 
som utredningen bygger på vedr fortsatt 
utbedring av jernbanen og E6 til Otta.

Regionrådets samferdselsutvalg 
består av tre politikere valgt av Regionrådet og 
tre fagrepresentanter utnevnt av Arbeidsutvalget. 
Utvalget er rådgivende fagorgan for Regionrådet. 
Nytt fra 2016 er at utvalget skal ha fire 
fagrepresentanter.

Medlemmer fram til kommunevalget 2015:
• Dag Erik Pryhn, leder
• Steinar Tronhus
• Iselin Jonassen
• Bjørn Romsås
• Geir Inge Kirkestuen
• Ola Ulfsby Bottheim
• Sekretær: Frode Damstuen

Endringer etter valget 2015:
• Oddny Garmo, nestleder, 

erstatter Steinar Tronhus
• Elias Sperstad 

erstatter Iselin Jonassen
• Roar Valbjørgsløkken 

ny fagrepresentant

Visste du at:
• En samlet kostnad ved utbygging av E6 Ringebu-Otta er anslått til vel sju milliarder kroner
• Riksvegene, som staten har ansvaret for, utgjør 13 % av det offentlige vegnettet i Oppland
• Fylkesvegene, som Oppland fylkeskommune har ansvaret for, utgjør 54 % av det offentlige 

vegnettet i Oppland
• De kommunale vegene, som kommunene har ansvaret for, utgjør 33%
• Det transporteres omtrent like mange tonn gods på bil som på jernbane 

mellom Trondheim og Oslo (Tall fra 2011-2013)



Årsmelding 2015   17

6.2. Breibandutbygging 

Hausten 2013 løyvde Oppland fylkeskommune 10 millionar kroner til utbygging av breiband 
i Nord-Gudbrandsdalen, etter søknad frå Regionrådet. Etter ein konstruktiv dialog med 
nettselskapa A/S Eidefoss og Skjåk Energi KF Nett fekk selskapa innvilga ein søknad om støtte 
til bygging av fiber til heimen og stamfiber etter eiga plan. Nettselskapa har samarbeidd med 
Eidsiva Bredbånd AS, som er leverandør av tenester på fiber.

- Korleis har dette arbeidet gått? Vi rettar spørsmålet 
til nettsjef i Eidefoss A/S Leif Inge Schjølberg.

- Eidefoss har bygt ut fiber til ca 750 tomtegrenser 
i 2015.  Det er for det meste lagt fiberrøyr i grøfter, 
som vi etterpå blæs inn nødvendig fiber i, svarar 
han.
- Men i Sjårdalen og på Hjellum har vi våre første felt 
med røyr som er opphengt i lågspentstolpar.

- Andre område?
- Vi har bygt ut Lalm og Bjølstadmo bustadfelt og 
delar av Prestgardsjordet i Lom.  
Vidare har vi bygt stamfiber frå Vågåmo til Nord-
Sel – noko som er viktig for breibandet i Ottadalen, 
seier nettsjef Schjølberg.

Driftsingeniør Stig Erlend Banken i Skjåk Energi 
opplyser at Skjåk var den første kommunen 
i Oppland som starta med utbygging av 
høghastigheitsbreiband til alle heimar. I perioden frå 
2008 er Bismo sentrum og Aurmo bustadfelt forsynt 
med fiber (FTH). Stamnettet er bygt ut frå Bismo til 
Lom og frå Bruvoll til Sota.

- Tidleg i fjor begynte vi å henge opp fiberkabel på 
høgspentline som går frå Aurmo gjennom heile 
Lundagrenda, seier Banken. 
- Fibertube til å blåse fiber i, vart strekt opp fram 
til dei som hadde bestilt fiber, og tilrettelagt 
for resterande husstandar. Vi bles stamfiber frå 
administrasjonsbygget i Bismo ned til Otta elv, og 
fiber vart sveisa/kopla saman. Alt er klargjort fram 
til kvar enkelt bolig, og stort sett alle dei 96 kundane 
som har bestilt oppkobling er nå ferdig kobla opp, 
seier diftsingeniøren.

- Korleis er dekninga i Skjåk pr. i dag?

- I Skjåk er det pr dags dato oppkobla 289 
husstandar, 695 husstandar har moglegheit 

til å kople seg opp til høghastigheitsbreiband. 
I følge Skjåk kommune sine tal gjev dette ein 
dekningsprosent på 61 i bygda pr dags dato, 
opplyser Stig Erlend Banken.

6. SAMFERDSEL

Fiberskøyt-arbeid under «fiber til heimen»- 
prosjektet i Lundagrenda , Skjåk.

Foto: Skjåk Energi
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7.1.  Nasjonalparkvert

Oppdraget med dette prosjektet var å gi alle vg1-elever ved Nord-Gudbrandsdal vidaregåande 
skule et 2-dagers opplegg med fokus på lokalkunnskap, identitet og kjerneverdier, for å fremme 
«den stolte ambassadøren» i elevene.

I 2014 feira vi 200-års jubileum for den norske grunnloven og for uttrykket «Enig og tro til 
Dovre faller». Dette bidro til å legge premissene for arrangementet. Det var naturlig å legge 
utfluktdagen til Dovrefjell. 

Prosjektet ble forsinket på grunn av sykdom. Arrangementet ble derfor flyttet til våren 2015. 

Teoridag 11. juni
Teoridagen ble avviklet lokalt på de tre 
skolestedene. Dagen ble innledet med fokus på bruk 
og vern av våre fjellområder.  I Lom ble oppgaven 
ivaretatt av nasjonalparkveileder Bjørn Dalen, på 
Otta av fjelloppsynsmann Per Erik Sannes. Hjerleid 
gjennomførte dette tidligere med Espen Rusten fra 
SNO. 

Elevene arbeidet deretter gruppevis med 
problemstillinger knyttet til «Nasjonalparkriket».  
Med mentorer fra vg 2 og vg 3, Reiseliv og språk, 

jobbet de med presentasjoner innen valgte 
problemstillinger. Deretter ble arbeidet presentert 
for klassen med mentorer og klasselærere 
som jury, som bedømte presentasjonene utfra 
oppsatte kriterier. De beste ble premiert med 
«Nasjonalparkrike-effekter». 

Utfluktdag 17. juni
Som nevnt over var Dovrefjell tema for 
utfluktdagen. Det ble lagt opp til 6 ulike utflukter:
• Snøhetta, gjennomført i september 2014 

på grunn av tilgjengelighet

7.  KOMPETANSE 7.  KOMPETANSE

På tur langs Pilegrimsleden 
med Hans Jacob Dahl som guide.
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• Moskussafari med guide fra Grønbakken. 
Guide Asbjørn Amble

• Pilegrimsleden fra Hagesæter via 
Vesle-Hjerkinn til Eysteinkyrkja. 
Guide Hans Jacob Dahl

• Fokstugumyrene med lokal guide: 
Laurits Foksugu

7.  KOMPETANSE

• Kongevegen fra Hjellesæter til Budsjord med 
lokale guider: Alf Eriksen og Øivind Byre

• Natursti ved Villreinsenteret og tur til 
Viewpoint Snøhetta med guider fra SNO: 
Espen Rusten og Heidi Ydse.

Turene ble tilpasset de ulike elevgruppene. Tross 
sein vår med mye snø, vind og lav temperatur 
hadde de fleste klassene godt frammøte, med godt 
utstyrte elever. 

 «Motivert ungdom i Nasjonalparkriket»
Ved å arrangere teoridagen skolevis oppnådde vi 
ganske store innsparinger i prosjektet. I samråd med 
rektor og regionsjef ble disse midlene benyttet til 
å engasjere tidligere landslagsspiller i basketball og 
vinner av NRKs «Mesternes mester» Marco Elsafadi 
til samlingene på alle tre skolestedene den 26. au-
gust. Han holdt to engasjerende foredrag og dro 
elevene godt med.

Evaluering
ble gjennomført ved å foreta samtaler med 
representanter fra ulike grupper. Både elever, lærere 
og mentorer har uttalt seg.

Teoridagen fikk stort sett positiv tilbakemelding, selv 
om noen syntes det var kjedelig og én gruppe mente 
de ikke hadde hatt nytte av gruppearbeidet. Lærere 
og mentorer var svært tilfredse.

Utfluktsdagen fikk jamt over positive skussmål, 
tross delvis tøffe værforhold. Mange framhevet det 
sosiale og berømmet dyktige guider.

Elsafadi fikk i gang tankeprosesser omkring hva 
elevene forventer av seg selv, og hva de forventer av 
andre. Foredragene ble svært godt mottatt av alle 
tilhørerne. 

Engasjerende foredrag av ”Mesternes Mester” 
Marco Elsafadi under teoridagen. 
Foto: Silje Katrine Robinson, Megafon

Moskusfamile slik elevene på Fjellskolen ofte ser dem. 
Foto: Asbjørn Amble, Amble AS.
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7.2.  Karriere Oppland 
  Nord-Gudbrandsdal

Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal er ett av seks karrieresentre i fylket.
Karrieresentrene er fylkeskommunens satsing på opplæring og karriereveiledning for voksne, og 
er et partnerskap mellom Oppland Fylkeskommune, kommunene i regionen og NAV. 
Karrieresentrene er en del av Fagenhet videregående opplæring i Oppland Fylkeskommune, og er 
dermed underlagt fylkesopplæringssjefen.

Karrieresenteret har med støtte fra Regionrådet 
gjennomført del 1 av Mesterbrevutdanningen. 9 
studenter deltok og besto eksamen. De er i gang 
med siste del av utdanningen.

Fylkeskommunen har bevilget midler til integrering 
av innvandrere. I vår region ble ca. kr.  400.000 
utdelt til forskjellige prosjekter.

Høsten 2015 ble det gjennomført læreplasskurs 
for elever som ikke hadde fått læreplass innen 
01.09.2015. 11 elever deltok.

Opplands første karrieresenter feiret i meldingsåret 
22 år, med åpen dag. 

Kommunene betaler medlemskap i studiesenteret.no 
– dette gir adgang til et nettverk for desentralisert 

utdanning, med tilknytning til flere høgskoler og flere 
leverandører av utdanningstilbud.  

Studieaktivitet i 2015
Høgskole/fagskole: 103 studenter innenfor 
fagområdene sykepleie, vernepleie, ulike 
lærerutdanninger, bedriftsøkonomi, regnskap, 
revisjon, organisasjon og ledelse, It og pedagogikk.
Utført 206 karriereveiledninger fordelt på 171 
personer.

Videregående opplæring: ulike tilbud innen yrkesfag 
(renholdsoperatør, yrkessjåfør, ambulansefag, 
salgsfaget og helsearbeider) og fellesfag for å få 
generell studiekompetanse. Tilrettelegging for 
praksiskandidater innen ulike fag.

7 funksjoner: 
-  Karriere- og studieveiledning
-  Videregående opplæring for voksne
-  Koordinering, utvikling og styrking 
   av utdannings- og yrkesveiledning i 
   grunnopplæringen
-  Tilrettelegging for fagskole/høgere utdanning
-  Nettverksutvikling og registrering av 
   kompetansebehov
-  Motivasjon og rekruttering

Fakta om senteret:
• 4 årsverk – 5 personer +20% fra NAV, disse 

er: Svanhild K. Vatn, Jan Roger Bøe Øien, 
Bård Atle Fuglum, Grete Lilleseter, Marlaug 
Elda Dokken og Anne Sletten.

• Ole Aasaaren er leder av Regionalt 
kompetanseforum som har følgende 
medlemmer: 
- Kristin Undseth, rektor NGVGS 
- Unnvald Bakke, repr. fra kommunene 
- Trygve Groven, NGNF 
- Anne Larsen,  Karriere Oppland 
- Arne Christian Mælum, NAV 
- Svanhild Krukhaug Vatn, Karriere 
  Oppland Nord-Gudbrandsdal

7.  KOMPETANSE 8. BULYST

Avslutning for elevene 
på ambulansefag 
våren 2015: Foto: 
Karrieresenteret.
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8.1. Regionsenterutvikling

8. BULYST

Otta har lenge vært det naturlige regionsenteret i Nord-Gudbrandsdalen.  
Regionrådet deltok i  prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter», som gikk fra 2012 til 
2014. Dette ble videreført gjennom «5-årig samarbeidsavtale om utvikling av Otta som by og 
regionsenter». 

Dette prosjektet går fra 2015 til 2019.  Her del-
tar Sel kommune, Statens vegvesen, Oppland 
fylkeskommune, Nasjonalparkriket Reiseliv AS, 
Otta Handels- og Næringsforening, Nord-Gudbrands-
dal Næringsforening og Regionrådet. I 2015 satt 
ordfører i Skjåk Rolv Kristen Øygard som 
regionrådets representant i styringsgruppa.

Otta kan i dag vise til et godt handels- og 
servicetilbud, med god bredde innenfor ulike bransjer 
og med en særlig sterk posisjon innen varehandel. I 
tillegg er byen et naturlig samferdselssentrum.  

Noen av tiltaka som er igangsatt:
• Gatene i sentrum:  Ny gateutforming 

Mostugugata og Skulegata. Framlagt 
rapport som legger grunnlaget for gang- og 
sykkelopplegg, parkering, gateutforming, 
lysplan og bydesignprogram.  

• Elvepromenade: Et parti ved elvemøtet Otta/
Lågen ble opparbeidet. Planlegging av hele 
elvepromenaden er i gang.

• Kunstprosjekt:  Forprosjekt ble gjennomført 
i 2015 – en lysinstallasjon på den gamle 
kornsiloen til Felleskjøpet.  

• Otta stasjon og skysstasjon:  Jernbaneverket 
satte i gang  arbeidet med ny reguleringsplan.  Ny elvepromenade ved elvemøtet Otta/Lågen -  

ett av tiltaka i utviklingen av regionsenteret Otta.
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8.  BULYST

19

Fig. 13 
Utvikling av passasjertallet Otta 
skysstasjon, periode 2008-
2012. Tabellen viser lokal-/
regionaltrafikk, unntatt trafikk på 
ekspressbussene.

Fig. 14/15/16 
Trafikkmengde på veinettet

Fig. 17/18
Statens vegvesen 
Tellepunkt Otta sør, vest og nord

veinettet i sentrale deler av Otta. Dette viser også at Otta 
er et viktig knutepunkt mellom nord, sør, øst og vest.

Det pågår et arbeid med utvikling av ny rundkjøring 
og avkjøringer fra Rv 15 i vest, som del av et større 
utviklingsprosjekt for E6, utbyggingsetappe 2. 
Prinsippvurderinger er foretatt, og reguleringsarbeid skal 
gjennomføres i 2014/2015. Gitt vedtatt framdriftsplan for 
etappe 2, kan ny rundkjøring stå ferdig i 2019/2020.

FORHOLDET TIL ANDRE PLANER  
OG PLANPROSESSER
Strategien legger viktige føringer både for pågående og 
fremtidige kommunale og regionale planer og prosesser, 
herunder:

 • Kommuneplanens arealdel i Sel kommune, rullering 
2014

 • Kommuneplanens samfunnsdel, rullering 2015

 • E6-prosjektet (ny kjørebru over Lågen i nord, ny 
kryssløsning og avkjørsler fra Rv 15)

 • Knutepunktprosjektet Otta stasjon/utvikling av 
skysstasjonen

 • Regional plan for Gudbrandsdalslågen med 
sidevassdrag

 • Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

 • Regional sykkelsatsing

 • Nasjonal Transportplan

Samarbeidsavtalen skal bidra til å sikre at føringene fra 
strategien blir videreført og ivaretatt i arbeidet med og 
gjennomføringen av ovennevnte planer, jf. vedlegg.

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 19 
Rambøll 
Registrert trafikk i kryss, mai 2013

Fig. 20 
Statens vegvesen
Skissen viser mulig ny rundkjøring 
som ny kryssløsning på Rv 15, 
Selvegen, Sjoavegen og Storgata.

2. STATUS OG UTVIKLINGSTREKK
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Over: Otta Brygge, som nå er 
under bygging.
Til venstre: Statens vegvesens 
skisse til mulig ny rundkjøring 
som ny kryssløsning på Rv 
15, Selsvegen, Sjoavegen og 
Storgata.

Bildene, med unntak av 
Otta brygge, er gjengitt fra 
rapporten ”Otta som by 
og regionsenter” utgitt av 
Sel kommune i samarbeid 
med Regionrådet Nord-
Gudbrandsdal, Statens 
vegvesen, Nord-Gudbrands-
dal Næringsforening og 
Oppland Fylkeskommune. 
Illustrasjoner: Asplan Viak.
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OTTA SOM BY OG REGIONSENTER I NORD-GUDBRANDSDAL - SEL KOMMUNE

 - Utvikling av seks prioriterte byrom (1-6) og 
forbindelsene mellom. 

 - Etablering av gatetrær langs kvartalsgatene, og 
øvrige lokalgater og veier i sentrum.

 - Tilgjengeliggjøring og utvikling av elvebredden og 
elvepromenaden. 

3. Otta kultur- og næringspark som et viktig 
utviklingsområde, og generell fortetting og 
transformasjon i sentrale Otta, med vekt på villabyen 
og handelssentrum. 

Foto 1 
Line Brånå

Foto 2 
Statens vegvesen 

Fig. 22  
Regionen Nord-Gudbrandsdal - kontekst og hovedforbindelser

1

2

SATSINGSOMRÅDER
I prosessen har følgende tre hovedtema vært sentrale, og 
de er førende for strategien:

1. Otta i regionen, regionperspektivet

2. Byutvikling og bærekraft på Otta

3. Trafikk og transportløsninger på Otta

MÅL, STRATEGIER, VIRKEMIDLER OG TILTAK

 • Hovedmål og delmål er angitt for hvert satsingsområde. 

 • Videre er det foreslått strategier, virkemidler og tiltak 
for å nå hovedmål og delmål, knyttet til både regionale 
og lokale prosesser og beslutninger, både på plan- og 
prosjektnivå.

 • Tiltakene vil være både langsiktige og kortsiktige.

Lyssetting av 
høgbrua over 
Otta sentrum 
kan bryte opp 
det massive 
preget, og 
skape et 
tviveligere 
byrom. 
Foto: Statens 
vegvesen.
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8.2. Ung i Nasjonalparkriket

Ung i Nasjonalparkriket er ett av seks regionale ungdomsprosjekter i Oppland. Prosjektet setter 
fokus på bolyst og profilering, og arbeider for å gi ungdom i regionen gode opplevelser. Vi har 
tro på at ungdom som blir sett og hørt i lokalmiljøet får tilhørighet og i større grad vil vurdere 
heimkommunene som aktuelt bosted i voksen alder, skriver prosjektleder Kristin Haave. 

Trygt heim for en 50-lapp
er et trafikksikkerhetstiltak som ungdom i Nord-
Gudbrandsdalen har benyttet seg mye av i løpet av 
året. Ordningen blir brukt i forbindelse med festlige 
arrangement og fritidsaktiviteter.

Sosiale samlingsarenaer
Ung i Nasjonalparkriket støtter de tiltakene som 
finnes i kommunene, og som ungdommene og 
arrangørene viser stor interesse for. Som eksempel 
kan nevnes «Natt på muséet» på Lesja, «Villa 
X-trem» i Vågå, og ikke minst arbeidet som gjøres i 
Lesja Dovre Danseteam. 

Kokkekamp 2015 
Kokkekamp er et tiltak for 9. trinn i Nord-
Gudbrandsdalen, og et samarbeid mellom 
Brimikjøkken, Gudbrandsdalsmat og Regionrådet 
Nord-Gudbrandsdal. Ung i Nasjonalparkriket er 
representert i arbeidsgruppa. 

Mentzoni Skate Party 
som ble arrangert på Otta i august, var et samarbeid 
mellom kommunene Sel og Dovre og Ung i 
Nasjonalparkriket. Nærmere 40 ungdommer i alle 

aldre var samlet til kurs og oppvisning med en av 
landets beste skatere som instruktør.

«Musikal, musikal 2015» 
var et arrangement under Ungdomsmusikalen 
i Nord-Gudbrandsdalen. Ungdom fra tidligere 
musikaloppsetninger laget en forestilling som satte 
fokus på ungdomsmusikalens verdier og fundament, 
og satte dette sammen med musikk fra tidligere 
oppsetninger. Elever fra ungdomsskolene i Nord-
Gudbrandsdalen deltok også i oppsetningen, og 
gjorde sitt til at dette ble et fint tiltak med tanke på 
rekruttering til framtidige musikaler. Oppsetningen 
hadde 6 forestillinger inkl. én skoleforestilling for alle 
9. klassingene i Nord-Gudbrandsdalen. 

Ungdommens Kulturmønstring (UKM) 
er et interkommunalt samarbeid med egen styrings-
gruppe som arbeider med tiltaket gjennom hele 
året. I 2015 var det stor deltakelse av ungdom 
fra Nord-Gudbrandsdalen, og tilbakemeldingene 
forteller at tiltaket betyr mye for den enkeltes 
selvbilde, å bli trygg på seg selv og få en dytt videre 
framover. 

Mentzoni Skateparty ble 
arrangert 21. august 2015.

8.  BULYST
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Ungdommens kulturmønstring UKM 
hadde deltakere fra hele Nord-
Gudbrandsdalen. Foto: Einar 
Almehagen GD.

”Misikal, musikal 
2015” med ungdom 

fra tidligere 
musikaloppsetninger.

8. BULYST
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8.3. Idretts- og fysakkoordinator
Hovudmålet for idretts- og fysakkoordinator er å skape betre folkehelse gjennom førebyggande 
tiltak blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdalen – i og utanfor idretten.

Foreldrekonferansen, Nasjonalparkriket Fotball og «E æ aktiv æ du?» var blant aktivitetane i 2015.

Delmål:
• Prioritere grupper som ikkje finn seg 

godt til rette i idrettslaga 

• Auke kompetansen til dei som arbeider 
med målgruppene 

• Gjera foreldre bevisst 
på fysisk aktivitet og mestring 

• Arbeide for like vilkår for utvikling 

• Auke det frivillige engasjementet

Foreldrekonferansen
Målet med denne konferansen var å bevisstgjera 
alle føresette med barn i barnehage og grunnskole 
og ungdomsskoleelevane på verdien av fysisk 
aktivitet, mestring, at alle blir sett og verdsett og 
foreldra si rolle.

Det vart halde 13 foredrag om desse emna til 8 
ungdomsskolar og til foreldre i kvar av kommunane 
i Nord-Gudbrandsdalen.

Totalt 1250 personar høyrde desse foredraga - 
fordelt på 750 elevar og lærarar og 500 foreldre. 

Konferansen sette fokus på emna:
- gje barn utfordringar i skole og nærmiljø for å 
 fremje aktivitetsglede og tryggleik 

- fysisk aktivitet er med på å førebygge 
 livsstilssjukdommar og forbetre psykisk helse  
- tryggleik og omsorg er ein føresetnad 
 for utvikling 

- alle bør få oppleve mestring 
 ut frå eigne føresetnader

Arbeidsgruppe:
• Hege Lorentzen, koordinator i samfunnsmedisin i 

Nord-Gudbrandsdalen
• Siv Hilmo Nestande, lærar Lesja skule
• Elin Riise Nilsen, styrar Lesja barnehage
• Oddny Garmo, helsesøster Dovre 
• Ole Petter Bueie, lærar Dombås skole
• Sjur Arne Lindby, inspektør Otta ungdomsskole 
• Vidar Hoel, leiar FAU ved Otta skole
• Jorunn Linderud, styrar Søre Grindstugu 

barnehage 
• Ingrid Amrud, lærar Vågå ungdomsskule
• Olav Gudbrand Øyen, lærar Lom ungdomsskule
• Liv Marie Øyjordet, helsesøster Lom
• Jan Storkjørren, lærar Skjåk ungdomsskule
• Heidi Jevnheim, Dønfoss naturbarnehage
• Stian Høglien, idretts- og fysakkoordinator, leiar

Helge Gudmundsen og Per Egil Mjaavatn på
besøk i Lesja barnehage. Foto: Stian Høglien.

8.  BULYST

Svømmeaktivitet i Skjåk.
Foto: ”E æ aktiv æ du”
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E æ aktiv, æ du?
Prosjektet starta opp i 2013 og har som mål å få 
etablert eit varig aktivitetstilbod for ungar med 
spesielle behov, og  som av ulike årsakar fell utanfor 
anna organisert aktivitet.

Prosjektet skal skape eit aktivitetstilbod for ungane 
og ein møteplass for pårørande i alle 6 kommunane. 
Foreldre/føresette og søsken har derfor også vore 
invitert med på aktivitetsdagane. Målet er at alle får 
ei positiv oppleving i eit fellesskap.

Regionrådet har ansvar for oppfølging og leiing 
av prosjektet. Det er etablert ei prosjektgruppe, 
der det sit foreldre til ungar med spesielle 
behov, helsesøstrer, folkehelsekoordinatorar 
og kommunefysioterapeutar. Gruppa har 
representantar frå alle kommunane.

I 2015 vart desse aktivitetsdagane arrangert:
15. mars: Hundekjøring, Dovre
19. april:  Aktivitetar i bassenget, 
 Skjåk svømmehall
7. juni:  Hestedag på Lesja, Chamoristallen
6. sept:  Bålkos og klatreaktivitetar, 
 Brimiskogen klatrepark i Vågå
11. okt:  Hundekjøring og aktivitetar, 
 Høvringen, Sel
6. desember: Juleavslutning, Lom

Attendemeldingar frå dei som deltok viser at dette 
er eit etterlengta og bra opplegg for ei gruppe som 

Styringsgruppe
• Elisabeth Lunde, Skjåk kommune
• Anita Nyhus, forelder Skjåk
• Reidun Øygard, Lom kommune
• Hege Bestum , Vågå kommune
• Gry Hege Killi Hageberg, Sel kommune
• Cecilie Asp, forelder Sel kommune
• Kari S. Sakshaug, Dovre kommune
• Aasta K. Bjorli Bjølverud, 

Lesja kommune
• Stian Høglien, Regionrådet 

Nord-Gudbrandsdal

E 

æ aktiv Æ DU?

elles i liten grad har fritidstilbod, og at det er behov 
for at tilbodet blir halde oppe framover.

Nasjonalparkriket Fotball
Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom alle 
kommunane i Nord-Gudbrandsdalen, og omfattar 
8 fotballklubbar. Totalt deltok 140 ungdommar i 
alderen 13-16 år i prosjektet.

Målsettinga er at eit slikt samarbeid skal gje dei 
beste og ivrigaste jentene og gutane eit godt 
sportsleg tilbod og eit godt sosialt miljø.

I fjor vart det gjennomført 35 treningsøkter. Vi 
deltok også på Briskebyturneringa på Hamar med 
4 lag - totalt 80 ungdommar og 12 leiarar frå Nord-
Gudbrandsdalen.

Gjennom prosjektet ”E æ aktiv, æ du?” finst det ulike 
aktivitetstilbod for ungar med spesielle behov, så som 
hestedag (her på Lesja), hundekjøring og svømming.
Foto: ”E æ aktiv æ du”

8. BULYST

Styringsgruppe for 
Nasjonalparkriket Fotball 2016

• Sigurd Synstnes Lom IL/Skjåk IL 
• Odd Erik Sveen Vågå IL 
• Rune Randen Heidal IL 
• Roger Øyjordet Otta IL  
• Ola N. Romundgard Sel IL  
• Kjersti Holseth Dombås IL 
• Stine Hole Lesja IL 
• Stian Høglien Idretts- og fysakkoordinator  

 i Nord-Gudbrandsdal, leiar
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8.4. 200 ledige hus

8.  BULYST

Prosjektet «200 ledige hus» har ei prosjektperiode på 3 år, fra 2013 til 2016. 
Målet er fast bosetting i minst 20 ledige hus.

430 eiere av 396 eiendommer fikk brev fra 
Regionrådet i mai 2014.

Nå er alle eiere av ledige hus og bruk oppringt, og
• 98 eiere har sagt at de vil selge/leie ut
• 46 eiendommer er solgt/leid ut.
En del eiere av ledige hus og småbruk tar også selv 
kontakt med prosjektet. 

Mange som er interessert i å kjøpe/leie hus og 
småbruk tar også kontakt.

Prosjektet har mottatt over 90 eposter og 
telefoner fra par, familier, enkeltpersoner og 
bedriftsetablerere.

Oppfølging av eiere og potensielle kjøpere  blir høyt 
prioritert i 2016.

Har bestemt seg for å selge:
98 av 430 eiere har bestemt seg for å selge. 
Ekteparet på garden Lillesæter i Heidal, Sel er blant 
dem. Anne Rustad og Bengt-Frode Vassbotten har 
tenkt seg om lenge - og har nå bestemt seg for å 
selge gården de har bodd på i 35 år. 

Profilering

Prosjektet 200 ledige hus er
profilert gjennom:

• Komtiloss.no 

• Facebook

• Finnehjem.no:
Oppland Fylkeskommune

• Gardsbruk.no
Natur og Ungdom, Norges                                                   
Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og 
Småbrukarlag

• Bolystbenker

• T-skjorter

• Postkort

• Redaksjonell omtale:
Lokalaviser/NRK

• Annonser:  Fjell, Sommeravis /
hyttemagasin, gardsbruk.no

Anne Rustad og Bengt-Frode Vassbotten har bestemt seg for å
selge garden Lillesæter i Heidal. Foto: Cecilie Asp, Regionrådet.
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8. BULYST

Merethe Sletten Hansen og sønnen har flytta til Sel og småbruket Haugaløkken. Ho har fått 
seg jobb i Jernbaneverket  og sønnen har fått plass i Thoskogen Natur- og Gårdsbarnehage. 
Med seg på lasset har de både hest og hund. Foto: Cecilie Asp, Regionkontoret.

Gjennom nettstedet 
”komtiloss.no” kan folk finne 
hus, småbruk og gardsbruk 
som er til leie og salgs i 
Nord-Gudbrandsdalen.
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8.  BULYST

Oversikt over ledige hus i Nord-Gudbrandsdalen pr 31.12.2015:

Oversikt over eiere som vil selge/leie ut hus i Nord-Gudbrandsdalen pr 31.12.2015:

Bøland i Skjåk var ett av brukene på vår oversikt over ledige hus og bruk i Nord-Gudbrandsdal. Vi besøkte bruket i 2014, 
har hatt god dialog med eier og la ut bilder på nettsida komtiloss.no. Bruket ble solgt i 2015. Foto: Morten Kielland



30   Årsmelding 2015

9.1. Felles boligpolitikk for
  Nord-Gudbrandsdalen

Felles boligpolitikk for Nord-Gudbrandsdalen bygger på et politisk initiativ med mål å styrke 
kommunenes kompetanse på Husbankens ordninger. Mandat ble gitt av Regionrådets 
partnerskapsstyre i 2013. Her pekes det på behovet for å styrke kommunenes kompetanse på 
tilgjengelige virkemidler for en aktiv boligpolitikk. Videre skulle arbeidet medvirke til å utvikle en 
boligpolitikk for en felles bo- og arbeidsregion.

9. REGIONALT UTVIKLINGSARBEID 9. REGIONALT UTVIKLINGSARBEID

For å sikre at arbeidet ble tuftet på fakta, har 
Østlandsforskning utarbeidet en rapport som tar for 
seg følgende områder: 

• Oversikt over eksisterende boligmasse, 
fritidsboligmasse, oversikt over sentrumsnære 
fritidsboliger, mm. Oversikt over kommunale 
arealplaner, og hva disse sier om boligområder, 
fritidsboligområder, mm.  Oversikt over 
kommunale boligplaner – om slike finnes. 
Innhold og innretning. Pendling over 
kommunegrensene i Nord-Gudbrandsdalen. 
Boligsaksbehandling i kommunene. 

• Boligfinansiering. Informasjon fra kommunene, 
utbyggere, meglere, banker og Husbanken.

• Husbankens ordninger for boligfinansiering.
Husbankens engasjement i Nord-
Gudbrandsdalen. 

• Boligmarkedet i Nord-Gudbrandsdalen. 
Informasjon og vurderinger fra kommunene og 
eiendomsmeglere.

• Informasjon og vurderinger fra kommunene og 
entreprenører/utbyggere som er aktive i NG. 

• Utleiemarkedet for boliger. Informasjon og 
vurderinger fra kommunene og utleiere.

• Fra fritidsbolig til helårsbolig. Hva er interessen 
for dette, og hvordan håndterer kommunene 
det? 

For prosjektgruppa har det vært viktig å komme 
fram til et håndterlig dokument som skal kunne 
brukes som et daglig verktøy i kommunene.
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Videre har selve prosessen vært verdifull, spesielt 
med tanke på kommunikasjonen med Husbanken.
To gode samlinger mellom Husbanken og 
representanter fra både administrativ og politisk 
ledelse ga inspirasjon og viktig kompetansepåfyll.

Regionrådet var initiativtager og eier av prosjektet. 
Rapporten peker på kommunenes forpliktelser til 
handling. En vedtatt strategi i Regionrådet er ikke 
en juridisk forpliktelse for kommunene, men det 
forventes at kommunene vil strekke seg langt for å 
oppnå de målene som er definert. 
Arbeidet har vært organisert som et prosjekt 
med styringsgruppe, prosjektgruppe og to 
prosjektledere. Prosjektet var finansiert fra 
Husbanken, Regionrådets partnerskapsfond og 
kommunal egeninnsats.

Dokumentet omhandler tre områder:
1. Allmenn boligforsyning. Hovedmål:  Å sikre 

at kommunene har tilgjengelige boligtomter 
og legger til rette for boligbygging i attraktive 
områder.

2. Sosial boligforsyning. Hovedmål: Å sikre 
at kommunene har gode botilbud til 
vanskeligstilte på boligmarkedet

3. Fritidsboliger som en del av 
boligforsyningspolitikken. Hovedmål: Å tilby 
hytteeiere fastboligstatus i hytteområder 
med mulighet for teknisk og funksjonell 
boligstandard.

Prosjektperiode
• Høsten 2013 – våren 2015.

Prosjektansvarlig
• Regionsjefen.

Prosjektledelse
• Frode Damstuen  50 %
• Hans Bjørner Talleraas  40 %

Prosjektgruppe
Administrativ representant fra hver kommune,
oppnevnt av rådmannsutvalget:
• Inge Angård Dovre
• Bjørn Bakke Lom
• Tor Jevnheim/Eli Lundemo Skjåk
• Rune Grindstuen Vågå
• Steinar Løsnesløkken Sel
• Håvard Gangsås Lesja
• Helge de Presno Regional

 ruskoordinator

Styringsgruppe
• Regionrådets arbeidsutvalg

9. REGIONALT UTVIKLINGSARBEID

Nedenfor: Rapporten ”Felles boligpolitikk for Nord-
Gudbrandsdalen”, utgitt av Regionrådet

med bistand fra Østlandsforskning.
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10.  RegionData

- Digitaliserte arbeidsprosessar og elektronisk samhandling pregar etter kvart arbeidsprosessane 
i kommunane. Dette er i tråd med KS sine forventningar om blant anna digital dialog med 
innbyggjarane, skriv dagleg leiar Egil Barhaugen i RegionData i si årsmelding til Regionrådet.  

- RegionData vil vera eit godt verkty for sine eigarar i møte med den nye digitale kvardagen. 
Til dømes blir det nå arbeidd med å få på plass løysingar knytt til pasientforløp og moderne 
velferdsteknologi. For framtida må ein legge vekt på å vidareutvikle eit framtidsretta 
RegionData på ein slik måte at samhandlinga blir enda meir kostnadseffektiv, innovativ og 
kompetanseaukande for eigarkommunane, skriv dagleg leiar. 

Hendingar i 2015
• Styret har vedteke at teknologisk drift og 

administrasjon av felles serverfarm skal skje i 
eigenregi i staden for å kjøpe desse tenestene 
ute i marknaden. 

• Oppgradering av saksbehandlingssystem og 
innføring av sikker digital post med oppstart 
i 2016

• Flytting av serverfarm til LokalMedisinsk Senter
• Gjennomføring av Benchmarking –  

kostnads- og modenheitsanalyse

Organisering
RegionData er organisert etter Kommunelova §27, 
med eige styre.

Økonomi
RegionData utarbeider eige budsjett etter gjeldande 
retningsliner i Samarbeidsavtala.  Årsbudsjettet 
blir tilpassa og innarbeidd i dei kommunale 
budsjettprosessane og vedteke av styret i 
RegionData. Investering og drift blir finansiert etter 
vedteke fordelingsnøkkel mellom kommunane, 
som er 50% likt og resten etter folketal pr. 1.1. i 
budsjettåret. Enkelte kostnader blir fordelt etter 
faktisk forbruk pr. kommune.

Styret i RegionData:

• Ådne Bakke (leiar) .........................Vågå
• Kaija Eide Drønen (nestleiar) ........... Sel
• Kai Ove Riise .................................Lesja
• Halvor Nissen ..............................Dovre
• Ola Helstad ....................................Lom
• Svein Holen ...................................Skjåk
• Ole Aasaaren.....................Regionrådet

• Dagleg leiar er Egil Barhaugen.

Fiberoptiske kablar for effektiv datatrafikk.
Foto: Egil Barhaugen RegionData.

10. REGIONDATA 11. ADMINISTRATIVE SAMARBEIDSORGAN
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11.  Administrative samarbeidsorgan

11. ADMINISTRATIVE SAMARBEIDSORGAN

I årsmeldinga for 2015 har vi satt opp en oversikt over de ulike samarbeidsområdene mellom 
kommunene i norddalen. Omfanget av samarbeidet er omfattende.

Det er mange viktige tannhjul i det regionale 
samarbeidet. I vår region er det tett samarbeid 
på administrativt nivå mellom kommunene. Disse 
6K-samarbeidene er premissleverandører for mange 
av de samarbeidsløsningene som blir etablert, og 
viktige i evalueringen av etablerte samarbeid. 

En betydelig del av saker som kommer til politisk 
behandling både i regionråd og kommunestyrer i 
norddalen, har vært drøftet i et interkommunalt 
administrativt samarbeidsorgan. Referat fra 
rådmannsutvalget har fått en egen plass på 

Regionrådets hjemmeside. Siktemålet her er at 
kunnskap om arbeidet i rådmannsutvalget skal bli 
lettere tilgjengelig.

I tillegg til rådmannsutvalget har 6K-samarbeidet 
innen Helse og Næring en særlig sentral plass i det 
regionale samarbeidet. Leder i rådmannsutvalget 
deltar i møtene i Regionrådet og arbeidsutvalget. 
Regionsjefen deltar i rådmannsutvalget og tidvis 
i 6K Næring.
 

Rådmannsutvalget
• Svein Holen - leder
• Kai-Ove Riise
• Halvor Nissen
• Kaija Drønen Eide
• Ådne Bakke
• Ola Helstad
• Ole Aasaaren

6 K Helse
• Steinar Løsnesløkken - Sel
• Irene Amundgard - Dovre
• Therese Gjersø Hole - Lesja
• Jan Egil Fossmo - Vågå
• Bjørn Bakke - Lom, leder
• Hilde Reitan - Skjåk

6 K Næring
• Rigmor Bøe
• Inge Angard
• Torfinn Stenersen
• Tora Sandbu
• Åshild Amundsen
• Ivar Brandsarbakken / 

Eli Johanne Lundemo
• Frode Damstuen 

6 K Helse sammen med daglig leder 
NGLMS  Hilde Holtesmo (nr 2 fra høyre). 

Foto: Regionrådet.
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12.  Kommunereformen
  i Nord-Gudbrandsdalen

Sel og Vågå samarbeider om kommunereform:

Lom og Skjåk  samarbeider om kommunereform:

Prosess Framdrift Involvering Vedtak
I november 2015 tok 
kommunane dei tre 
delrapportane Demografi 
og økonomi, Tenesteyting 
og forvaltning og 
Samfunnsutvikling til 
etterretning.

Intensjonsavtale 
vedtatt 1. og 2. 
februar 2016.
  
Forhandlingsfasa er 
perioden februar – 
april 2016. 

Avgjerdsfasa er 
perioden mai – juni 
2016. 

Tre folkemøte 
2.-4. mai 2016 i 
Heidal, Vågåmo 
og på Otta.

Folkerøysting 
planlagt den 
22. mai.

Kommunane tek 
avgjerd om kommune-
samanslåing den 20. juni 
2016.

Prosess Framdrift Involvering Vedtak
Startet opp igjen for fullt 
1.1.16, etter en pause. 
En serie folkemøter 
med rapport som 
bakgrunn. Valg av 
forhandlingsutvalg.

Intensjonsavtale 
under utarbeidelse.  
Gode rutiner på 
prosessen, med en 
rekke møter.

4 folkemøter, 
som streames, 
og spørsmål kan 
sendes inn.
Aktiv bruk 
av lokalavis.
Folkeavstem-
ming 13. juni
i begge 
kommuner.

Kommunene fatter 
beslutning om 
kommunesammenslåing 
den 15. juni 2016.

Prosess Framdrift Involvering Vedtak
Styringsgruppa for Lom 
og Skjåk har godkjent 
utgreiingsrapporten om 
evt. samanslåing av Lom 
og Skjåk.

Det er i gang 
eit arbeid med 
intensjonsavtale 
mellom kommunane 
som skal følgje ein 
gjeven tidsplan fram 
til evt. vedtak 23. juni 
2016.

Det er fastsett 
dato for folke-
møte for Lom og 
Skjåk 21. mars. 
Det blir lagt opp 
til dialog via 
sosiale media .
Folkerøysting 
planlagt den
22. mai

Kommunane tek 
avgjerd om kommune-
samanslåing den
23. juni 2016. 

Lesja og Dovre  samarbeider om kommunereform:
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Mulige samarbeidskonstellasjoner
i kommunereformen i norddalen.
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Samarbeidstiltak

Re
gi

on
-

rå
d

D
ov

re

Le
sj

a

Lo
m Se

l

Sk
jå

k

Vå
gå Organisert Vertskommune/ 

Organisering

Regionråd / Regionkontoret Komm.lova § 27 Eige	rettssubjekt

RegionData Komm.lova § 27 Eige	styre,	ikkje	rettssubj.

Gudbrandsdalsmusea	AS AS Inkl. private og i Midtdalen

Idretts-	og	fysakkoordinator Samarbeid

200 ledige hus - Bulyst Samarbeid

Felles	boligpolitikk Samarbeid

”Ung i Nasjonalparkriket” Samarbeid

UKM - Ungdommens Kulturmønstring Samarbeid

Ungdomsmusikal Samarbeid

Sekretariat	for	kontrollutvalga	i	Nord-Gudbr. Komm.lova § 27 Eige	styre,	ikkje	rettssubj.

Nord-Gudbrandsdal	kommunerevisjon Komm.lova § 27 Eige	rettssubjekt

NGR	-	Interkommunalt	renovasjonsselskap IKS

Felles	innkjøpsordning Ny løysing under etabl. 2015

Varslingstenester	inkl.	tryggleiksalarmar	(omfattar 
også	Nord-Fron,	Sør-Fron,	Ringebu	og	Gausdal)

Vertskomm. Sel

Felles	legevaktvarsling 
(omfattar	også	Nord-Fron	og	Sør-Fron)

Vertskomm. Sel

Regional legevakt Vertskomm. Sel

Intermediære senger Vertskomm. Sel

Lokalmedisinsk	Senter	NG Vertskomm. Sel

Øyeblikkelig hjelp senger Vertskomm. Sel

Kreftkoordinator Vertskomm. Sel

Koordinator i samfunnsmedisin Vertskomm. Sel

Ruskoordinator(ikkje	Lesja) Vertskomm. Sel

Felles	jordmorvaktteneste Vertskomm. Sel

OPUS Karrieresenter Samarbeid Driftstilskott

6K Helse - 6K Skole - 6K Næring Samarbeid Rådmannssamarbeid

Rådmannsutvalet Samarbeid Rådmannssamarbeid

Fjellregionsamarbeidet Medlemskap

Norges Nasjonalparkkommunar og -landsbyar Forening Skansen	7,	2670	Otta

NAV	-	Gjeldsrådgiving Vertskomm Sel

NAV - Regional modell Partnerskap Ny prosess i gang

Regionalt	geodatasamarbeid	-	NGGIS Vertskomm. Sel

PPT	NG Vertskomm. Sel

Eidefoss AS AS

Gudbrandsdal	Lufthavn AS

Arbeidsgjevarkontrollen	i	Nord-Gudbrandsdal Vertskomm. Vågå

Skatteoppkrevjaren	i	Ottadalen Vertskomm. Vågå

Tilsyn i byggesaker Vertskomm. Vågå

Kulturskole Vertskomm. Dovre

Barneverntenesta Vertskomm. Sel

Barneverntenesta Vertskomm. Skjåk

Vaksenopplæring Samarbeid

Brannvesen Vertskomm. Dovre

Brannvesen Vertskomm. Skjåk

Felles	landbrukskontor Vertskomm. Vågå

Skogbrukssjef Vertskomm. Vågå

IT-tenester Vertskomm. Skjåk

Psykisk helsevern

Psykiatriteneste Vertskomm. Lom

Felles	kulturkalender Samarbeid

IKA Opplandene § 27 - Arkivfagleg
samarbeid.

Gudbrandsdal	Krisesenter	IKS IKS Lillehammer

KUF	fondet	for	Oppland	AS AS Kontorstad: Lillehammer

Jora Miljøstasjon Vertskomm. Dovre

Feiarvesen Vertskomm. Dovre

Felles	landbrukskontor Vertskomm. Lesja og Vågå

Lesja-Dovre	vekst	/	arbeidsmarknadstiltak Vertskomm. Dovre

13.  Interkommunalt samarbeid 
  i Nord-Gudbrandsdalen
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14.     Skjønnsmidler 2015
Fordeling av skjønnsmidler 2015 til innovasjons- 
og fornyingsprosjekter i kommunene i Nord-Gudbrandsdalen. 

Søker: Verts-
kommune 
(utbetales 
til):

Prosjekt Tildeling 
2015

(1000 kr)

Dovre 
og Lesja

Dovre Sammenslåing av Lesja og Dovre kommune. 
En sammenslått kommune.

600

Dovre Dovre Muligheten. Brukermedvirkning i fokus: Hjelp til selvhjelp. 250

Lesja Lesja Innføring av LP-modellen i grunnskoler og barnehager i Lesja 
kommune. LP-modellen skal bidra til bedre sosialt og skolefaglig 
utbytte hos elevene.

200

Skåk og 
Lom

Skjåk Kommunereform – prosjekt Lom og Skjåk. Greie ut muligheter 
og konsekvenser av å slå sammen Lom og Skjåk kommuner.

600

Skjåk på 
vegne av 
regionen.

Skjåk Mattelyst. At regionenes barn skal lære å mestre og like 
matematikk til den enkeltes og regionens beste.

500

Skjåk Skjåk BEON best effektive omsorgsnivå. Oppretting av ny avdeling for 
hverdagsrehabilitering, samt best effektive omsorgsnivå til alle. 

200

Lom Lom Innovasjonsskole for kommunal sektor. Øke graden av 
innovasjon i kommunal sektor med tanke på å styrke samarbeidet 
opp mot privat næringsliv.

160

Lom Lom Detaljert kartlegging av aktsomhetsområde for skred i 
Lom kommune. Høyere kvalitet og presisjon på plan- og 
byggesaksbehandling basert på detaljerte aktsomhetskart for 
skred.

200

Lom og 
Skjåk

Lom Foreldreveiledning/opplæring metode COS-P. Opplæring i COS-P 
foreldreopplæringsprogram

100

Sel og Vågå Sel Sel og Vågå – utgreiing om sammenslåing. Kommunereform 
utgreiing.

600

      Sum Nord-Gudbrandsdal 3410

Sum beløp tildelt pr. vertskommune (i 1000 kr):
Dovre 850

Lesja 200

Skjåk 1300

Sel 600

Lom 460
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15.  Partnerskapsmidler 2015

Prosjekt Prosjektnavn Innvilget 
beløp

Vedtaksdato 
PS-styret

PF	01/2015 Regional reiselivsstrategi 1 000 000 05.12.2014

PF	02/2015 Kultur- og naturbasert næringsutvikling 850 000 05.12.2014

PF	03/2015 Nettbasert	høgskoletilbud 60 000 05.12.2014

PF	04/2015 Tverrfaglig opplæringskontor i Nasjonalparkriket 500 000 05.12.2014

PF	05/2015 Idretts-	og	fysakkordinator 250 000 05.12.2014

PF	06/2015 Ung i Nasjonalparkriket 200 000 05.12.2014

PF	07/2015 Ungdomens kulturmønstring sponsoravtale 20 000 20.02.2015

PF	08/2015 Karriere	Oppland	Nord-Gubrandsdal:	Mesterbrevutdanning 50 000 27.03.2015

PF	09/2015 Byregionprogrammet	Lillehammer	-	Gudbrandsdalen	fase	2 33 000 27.03.2015

PF	10/2015 Nasjonalparkriket	Reiseliv	AS	-	Landskytterstevnet 50 000 27.03.2015

PF	11/2015 Villreinfangsten som verdensarv 50 000 27.03.2015

PF	12/2015 Camp	Jotunheimen	og	Gastronomisk	reise 100 000 29.05.2015

PF	13/2015 ”Unge talenter” 50 000 09.10.2015

PF	14/2015 NM	skiskyting	Dombås 100 000 28.08.2015

Sum Innvilget beløp 3 313 000
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16.  Regionrådet 2015
Regionråd for perioden fra 2011 til kommunevalget i 2015  ble konstituert 25. november 2011. 
Bengt Fasteraune, ordfører i Dovre, ble gjenvalgt som regionrådsleder, Bjarne Eiolf Holø, ordfører i 
Lom, ble valgt som nestleder. Nytt for denne perioden er at hver kommune har tre representanter.

 Lesja                                 
Steinar Tronhus   AP Elin Randi Johnson
Hanne Velure   H Ann-Kathrin Storhaug von Rappe
Einar Utgaard   SP  Ronald Kikut

 Dovre:
Bengt	Fasteraune	 	 SP	 Gunvor	Gauteplass
Bente	Gjerset		 	 H	 Per	Arnold	Backe
Børge	Wilhelmsen		 	 AP/uavh	 Guri	Ruste

 Sel:
Dag	Erik	Pryhn	 	 AP	 Magnar	Leirflaten	/	Kjell	Madsen
Anita	Sletten	Nuvstad		 AP	 Kari	Svelstad	Kittelsen	/ 
    Lene Jervheim / Anne Enkerud Lien
Gudbrand	Skjåk		 	 H	 1)	Camilla	Smidesang 
	 	 	 	 2)	Svein	Tore	Nymoen	3)	Erling	Lid

 Vågå:
Iselin Jonassen   AP Anne Sjetne
Ivar Vistekleiven  AP Kjell Nyhus 
Svein Blankenborg   BL Ragnhild Aasgard

 Lom:
Bjarne Eiolf Holø   SP Odd Arne Kroken
Anne-Lise Marstein  AP Anne-Lise Marstein
Mai	Bakken		 	 LL	 Kristian	Frisvold

 Skjåk:

Rolv Kristen Øygard  SP Aud Hove
Arild de Presno   BL Tor Jevnheim
Bente	Jorunn	Aamodt	 AP	 Heidi	Banken	Fallingen

 Oppland fylkeskommune:

Reidun	Gravdahl	 	 AP
Eivind Brenna   V Olaf Nils Diserud, Jørand Ødegård Lunde, Lasse Lehre
Anne Marie Sveipe  Adm.

 Arbeidsutvalg 2011-15:
Ordførerne utgjør 

arbeidsutvalget 
i Regionrådet.

Fra venstre: 
Dag Erik Pryhn, Sel, 

Bjarne Eiolf Holø, Lom, 
Iselin Jonassen, Vågå, 

Bengt Fasteraune, 
Dovre, Rolv Kristen 

Øygard, Skjåk og Steinar 
Tronhus, Lesja.

Foto: Ketil Sandviken, 
GD

Årsmelding 2015   39

16. REGIONRÅDET

Medlem	 	 	 Parti	 Varamedlem



40   Årsmelding 2015

Regionrådet 2015-2019
 
Regionrådet fra konstituering  30.10.2015 til 2019.

 
Medlem	 	 	 Parti	 Varamedlem/Parti
Lesja
Mariann Skotte   SP Ronald Kikut SP
Hanne Velure     H Kjell Jon Nyløkken H
Jann-Erik Dalum    AP Marita Lindbom AP
Dovre:   
Bengt Fasteraune  SP Geir Arne Hageland SP
Oddny Garmo         SP Fred Arne Hessen H
Brynjar Berge          AP Ingvild Lystad Larsen AP
Sel:   
Dag Erik Pryhn       AP 1. Jørund Båtstad AP; 2. Torstein Jordet AP
Lene Jevnheim        AP 1. Annlaug Øvstegård AP; 2. Gro Lillesæter AP
Erling Lusæter              SP 1. Gudbrand Skjåk H, 2. Eldri Siem SP
Vågå:
Iselin Jonassen      AP Sverre Braaten AP
Svein Blankenborg   BL Steinar Aasgaard BL
Mette Vårdal   SP Anders Bjørnsen (permisjon fram til september 2016) SP 
    Ole Jakob Holen (varamedl. fram til september 2016) SP
Lom:
Bjarne Eiolf  Holø  SP Marit Sletten SP
Anne-Lise Marstein   AP Norvald Hellekveen AP
Eilev Hellekveen  LL Synne Skogsrud  LL
Skjåk:
Elias Sperstad    SP Per Lars Lien SP
Edel Kveen        SP Rannveig Brennhaug SP
Odd Joar Ramstad    AP Eva Therese Hyrve AP
Oppland Fylkeskommune
Anne Marie Sveipe  Adm.
Ivar Odnes  SP
Thorleif Bang  H

Arbeidsutvalget 2015-19:
Ordførerne utgjør  også 
for perioden 2015-19 
arbeidsutvalget 
i Regionrådet. Fra venstre: 
Dag Erik Pryhn, Sel, Iselin 
Jonassen, Vågå, Bengt 
Fasteraune, Dovre, Bjarne 
Eiolf Holø, Lom, Marianne 
Skotte, Lesja og Elias 
Sperstad, Skjåk. Foto: Arve 
Danielsen, Fjuken.
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ARBEIDSUTVALG 2015 - Saksregister
Saker med vedtak

Saksnr    Møtedato

01/2015: Økonomisk støtte fra Regionalt Næringsfond til  
   forprosjekt Økt skurkvantum  ved Skjåk Trelast AS   06.03.2015

02/2015: Høring:  Nye energikrav til bygg 04.05.2015

03/2015: Endring i delegasjonsreglementet 22.05.2015

04/2015: Møteplan 2. halvår 2015 22.05.2015

05/2015: Høring:  «Et bedre organisert strømnett» 22.05.2015

06/2015: Pedagogisk/psykologisk rådgivningstjeneste – revidert samarbeidsavtale 19.06.2015

07/2015:	 Felles	boligpolitikk	–	regional	plan	 19.06.2015

08/2015:	 Regionalt	næringsfond:		Glittersjå	fjellgård,	utviklingstilskudd	 09.10.2015

09/2015: Partnerskapsfondet:  «Unge talenter» 09.10.2015

10/2015: Notat:  Regionalt samferdselsutvalg 09.10.2015.

11/2015: Møteplan Regionråd og Arbeidsutvalg 2016 16.11.2015

12/2015:	 Valg	av	representanter	til	rådet	i	Fjellnettverket	 16.11.2015

13/2015: Valg av fagmedlemmer til Samferdselsutvalget 16.11.2015

14/2015: Samarbeidsavtale om utvikling av Otta som by og 
  regionsenter:  Valg medlem arbeidsgruppa 25.11.2015

Orienteringer	/	drøftingssaker
Saksnr  Møtedato  

1.	 Nord-Gudbrandsdal	Næringshage	AS.	Orientering	v/	styreleder	og	daglig	leder	 23.01.2015

2.	 Felles	boligpolitikk.	Orientering	om	regionalt	prosjekt	 23.01.2015

3. Status for regionale helsesamarbeid og desentraliserte Spesialisthelsetjenester 23.01.2015  

4.	 Regional	plan	for	attraktive	byer	og	tettsteder.	Orientering	v/OFK	 23.01.2015

5. Aktuelle infrastrukturtiltak som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift  
 Orientering v/ leder i Samferdselsutvalget Dag Erik Pryhn 06.03.2015

6.	 Dimensjonering	av	tilbudene	ved	NGVGS.	Orientering	v/	rektor	og	ass.	rektor	 22.05.2015

7.	 NasjonalparkSKriket.	Orientering	v/	Cecilie	Asp	 22.05.2015

8. IKT-samarbeidet. Daglig leder RegionData orienterte 19.06.2015

9. Rutiner for saksbehandling regionale fond  19.06.2015

10. Organisering av legevaktordningen. Rådmann Svein Holen orienterte 19.06.2015

11. Nasjonalparkriket Reiseliv AS. Orientering v/ styreleder og daglig leder 09.10.2015

12. Strategisk plan for Regionrådet 2016 – 2019 09.10.2015

13. Utviklingen ved Otta stasjon. Orientering v/ Dag Erik Pryhn 09.10.2015

14. Strategi for arbeidet med regional finansieringsmodell 09.10.2015

15. Strategisk plan for Regionrådet 2016-2019 16.11.2015

17.  Saker og møte
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16.	 Rutiner	og	praktisering	av	telefonmøter/lunch	for	AU	2016	 16.11.2015

17.	 Langtidsplan	for	Forsvaret,	innspill	 16.11.2015

18. Legevaktsamarbeidet 25.11.2015

19.	 Drøfting	av	representasjon	i	rådet	for	Fjellnettverket	 25.11.2015

20. Status for kommunal deltagelse i NPR AS 25.11.2015

Eventuelt
Saksnr  Møtedato  
1.	 Framtidig	struktur	og	organisering	av	jordskiftedomstolen/tingretten	  
 Iselin Jonassen orienterte 23.01.2015

2. Høring:  Overføring av skatteoppkrevingen til staten 23.01.2015

3. Tverrfaglig opplæringskontor 23.01.2015

4.	 Fagtur/studietur	for	Arbeidsutvalget	 23.01.2015

5. Regional PPT-tjeneste 22.05.2015

6.	 Finansieringsmodeller	for	samarbeidsavtaler	om	regional	tjenesteproduksjon	 19.06.2015

7.	 HV-skolen.	Forsvarssjefens	forslag	om	flytting	til	Værnes	 09.10.2015 
	 Bengt	Fasteraune	orienterte

8. Politireformen: Høring vedrørende lokalisering av ledelsen for  
 politidistrikt Innlandet 09.10.2015

9.	 Kommunereformen.	Bengt	Fasteraune	orienterte	om	arbeidet 
	 i	Fylkesmannens	”tenketank”	 09.10.2015

REGIONRÅDET / PARTNERSKAPSSTYRET 2015 - Saksregister
Saker med vedtak
Saksnr  Møtedato
01/2015 Revidering av samarbeidsavtale om regionråd 20.02.2015
02/2015	 Tverrfaglig	opplæringskontor	i	Nord-Gudbrandsdal	 20.02.2015 
  Partnerskapsstyret:  Ungdommens kulturmønstring 20.02.2015

03/2015: Årsmelding 2014 27.03.2015 
04/2015: Årsregnskap 2014 27.03.2015
05/2015: Høring til Vegdirektoratet vedr Øst-vest-utredningen 27.03.2015
06/2015:	 Høring:	Partnerskapsavtale	mellom	kommunene	og	OFK	 27.03.2015 
  Partnerskapsstyret: Søknad om støtte til mesterbrevutdanning 
  – Karriere Oppland 27.03.2015
  Partnerskapsstyret: Byregionprogrammet for 
	 	 Lillehammer	og	Gudbrandsdalen,	fase	2	 27.03.2015
  Partnerskapsstyret: Nasjonalparkriket Reiseliv AS 
  Aktivitet Landsskytterstevnet 27.03.2015 
  Partnerskapsstyret: Villreinfangsten som verdensarv 27.03.2015 
07/2015:	 Høring:	Forskrift	om	felles	dommerembeter 
  i tingrettene og jordskifterettene 29.05.2015 
08/2015: Endring i delegasjonsreglementet 29.05.2015 
  Partnerskapsstyret:  Camp Jotunheimen og 
	 	 Gastronomisk	reise	i	Jotunheimen	 29.05.2015
09/2015: Høring:  Plan for videregående opplæring i Oppland 28.08.2015
10/2015: Uttale:  Ny forvaltning av ulv i Norge 28.08.2015 
	 	 Partnerskapsstyret:		Glittersjå	fjellgard	 28.08.2015
  Partnerskapsstyret:  NM skiskyting 2016 28.08.2015
11/2015: Valg av leiar og nestleiar 30.10.2015 
12/2015: Valg av medlemmer i Primærnæringsutvalget 30.10.2015 
13/2015: Valg av medlemmer i Samferdselsutvalget 30.10.2015 
14/2015: Budsjett 2016 04.12.2015
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15/2015:	 Legevaktordning	i	Nord-Gudbrandsdalen	 04.12.2015
16/2015:	 Valg	av	representanter	til	rådet	i	Fjellnettverket	 04.12.2015

Orienteringer	/	drøftingssaker
Saksnr  Møtedato  
1.	 «200	ledige	hus».		Orientering	v/	prosjektleder	Cecilie	Asp	 20.02.2015
2.	 Byregionprogrammet	Lillehammer/Gudbrandsdalen 
 Orientering v prosjektleder  Hanne Mari Nyhus 20.02.2015
3. «Bedriften i fokus».  Orientering v/ Terje Langholm, IN 20.02.2015 
4.	 Forvaltningsansvar	for	verneområder.		Orientering	v/ 
 Tone Lise Alstad Eide, Miljødirektoratet 20.02.2015
5. Norsk Villreinsenter.  Orientering v/ Jo Skorem 27.03.2015
6.	 Fylkesmannen	rolle	i	knutepunktutviklingen 
	 Orientering	v/	Reidun	Gravdahl,	OFK	 27.03.2015
7. Status for legevaktsamarbeidet 
	 Orientering	v/	Betina	Brandt-Møller,	NFLMS,	og 
 Steinar Løsnesløkken, Sel kommune 27.03.2015
8.	 Foreslåtte	strukturendringer	i	Skatteetaten 
 Orientering v/ Jarleif Haugen, leder skatteetaten Otta 29.05.2015
9. Nasjonalparkriket Reiseliv AS – status Orientering 
	 v/	styreleder	Ellen	Anne	Bergseng	og	daglig	lederSilje	Flatmoen	 29.05.2015
10.	 Regional	plan	for	Gudbrandsdalslågen	med	sidevassdrag 
	 Orientering	v/	Heidi	Eriksen,	OFK	 29.05.2015
11. Landsskytterstevnet 2015. Orientering v/ Børge Wilhelmsen, leder i hovedkomiteen 29.05.2015
12. Status fra kommunene vedr mottak av flyktninger fra Syria 29.05.2015
13. Status fra Ungdommens Regionråd 
	 Orientering	v/	leder	UR	Simen	Flaten	Svisdal	 29.05.2015
14.	 Fornying	og	modernisering	–	erfaringer	fra	Toten.	 
	 Overføringsverdi	til	Nord-Gudbrandsdal? 
	 Orientering	v/	Bjørn	Fauchald,	rådmann	i	Vestre	Toten	 30.08.2015
15. Strategisk plan for Regionrådet 2015-2019 
 Orientering v/ regionsjefen 30.08.2015
16.	 Utviklingsarbeid	ved	NGLMS.	Orientering	v/	Ingerlise	Ski,	SI	 30.08.2015
17.	 Regionalt	helsesamarbeid.	Orientering	v/	Betina	Brandt-Møller,	NGLMS	 30.08.2015
18.	 Fornying	og	modernisering	-	erfaringer	fra	Toten	  
	 Orientering	v/	rådmann	i	Vestre	Toten	Bjørn	Fauchald	 30.10.2015
19. Strategisk Plan for Regionrådet 2015-2019 
 Orientering v/ regionsjefen 30.10.2015
20.	 Omvisning	på	NGLMS	v/	ordfører	Dag	Erik	Pryhn	 30.10.2015
21.	 Orientering	om	utviklingsarbeid	ved	NGLMS	 
 v/Ingerlise Ski, Sykehuset Innlandet 30.10.2015
22. Orientering om regionalt helsesamarbeid
	 v/Betina	Brandt-Møller,	NGLMS	 30.10.2015
23.	 «200	ledige	hus»	Orientering	v/	Cecilie	Asp	og	Stian	Høglien	 04.12.2015
24.	 Utviklingsarbeid	ved	NGLMS.	Orientering	/	Steinar	Løsnesløkken	 04.12.2015
25. Strategisk plan for Regionrådet 2016 – 2019 04.12.2015 
 Innspill fra Regionrådet

Ordet fritt
Saksnr  Møtedato  
1. Rolv Kristen Øygard:  Høring  «Nye energikrav» 
 fra Direktoratet for Byggkvalitet 27.03.2015 
2. Iselin  Jonassen:  Status Tingrett/Jordskifterett, reformprosess 27.03.2015 
3. Anne-Marie Sveipe:  Regional planstrategi 2016 – 2016, status 27.03.2015 
4.	 Reidun	Gravdahl:		Fylkesmannens	engasjement	i	Vitensenteret	 28.08.2015 
5. Regionsjefen:  Orientering om breibandutbygginga 04.12.2015
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17. SAKER OG MØTE
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