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1. REGIONRÅDSLEDEREN

  Regionrådsleiaren takkar av:

1.  - Vi er inne i ei endringstid

Bjarne Eiolf Holø takka for seg som regionrådsleiar ved årsskiftet. På slutten av si vakt ser han meir framover enn 
bakover:
- 2018 bør bli Gudbrandsdalen sitt år! Tida er overmoden for å samle heile dalen og dølabyen Lillehammer til éin 
region med slagkraft, hevdar han med tyngde.
Men årsmeldinga er eit tilbakeblikk på året som er gått, og vi utfordrar avtroppande regionrådsleiar til å 
kommentere nokre saker som har vore viktige i året som er gått.

NTNU
Blant mange viktige saker trekkjer Holø fram 
arbeidet med å knyte NTNU (Norges teknisk-
vitskaplege universitet) tettare opp mot norddalen.

- Næringslivet er interessert i å få meir direkte 
tilgang til eit profesjonelt forsknings- og 
utviklingsmiljø, særleg innanfor industri, reiseliv 
og mat. Vi har hatt fleire konstruktive møte med 
leiinga på Gjøvik, og signala er svært positive til eit 
formalisert samarbeid som vil gje mange positive 
verknader for kompetansemiljøet i eksisterande og 
nytt næringsliv. 

NTNU-skiltet må 
opp i norddalen!

Holø ser utålmodig fram til at NTNU-skiltet kan 
spikrast opp i norddalen. 

Partnerskap
I samband med at Oppland og Hedmark skal 
slåast saman til eitt fylke frå 2020 oppstår 
det utfordringar knytt til finansieringa av 
regionrådsdrifta.

- I Oppland har vi ein partnerskapsmodell som 
sikrar oss eit økonomisk fundament i det regionale 
utviklingsarbeidet, seier Bjarne Eiolf Holø. 
- Hedmark har ei anna organisering, der fylket 
har desentralisert stillingsheimlar til regionråda. 
Utfordringa blir å få til ei samordning av dei to 
modellane, slik at økonomiske rammevilkår for drift 
og ei fornuftig plassering av funksjonar i regionane 
blir ivaretatt, seier Holø.

NTP
- NTP vart ein skuffelse, Holø?

- At vi ikkje nådde opp med våre prioriteringar i 
Nasjonal Transportplan viser kor viktig det er å 
stå saman ut over eigne regiongrenser og bruke 
alliansepartar på tvers av fylkesgrensene, svarar 
han. 

Vi har viktig infrastruktur 
av høg nasjonal interesse

- Vi rår over viktig infrastruktur av høg nasjonal 
interesse, knytt til både europaveg, riksveg og bane. 
Her må vi stå på vidare – vi gjev oss ikkje! seier 
Holø offensivt.

Ungdomssatsinga
Holø held fram ungdomsaktivitetane som noko 
av det viktigaste regionen har sysla med også i 
2017. Spesielt tilfreds er han med at ein har greidd 
å få til ein ny ungdomsmusikal, denne gongen 
heilprodusert i norddalen:
- Eg ser fram til å sjå og høyre resultatet! 

Noko av det viktigaste
regionen syslar med 

Vaktskifte
Mangeårig regionsjef Ole Aasaaren slutta i løpet 
av året. I den samanhengen ønskjer avtroppande 
regionrådsleiar å bera fram takkens ord:
- Eg vil takke Ole for det arbeidet han har lagt 
ned som administrativ leiar i ein viktig periode for 
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regionen. Han har vore ein engasjert leiar som har 
deltatt aktivt i mange regionale råd og utval, og 
saman med sine medarbeidarar lagt godt til rette 
for det politiske arbeidet.

Takk til Ole – 
velkomen til Frode!

- Nå ønskjer eg Frode Damstuen velkomen som 
konstituert dagleg leiar og Iselin Jonassen som ny 
regionrådsleiar, seier Holø.
- Eg har hatt to spennande år som regionrådsleiar, 
og eg takkar for at eg fekk denne oppgåva, som nok 
har vore med på å utvide perspektivet mitt som 
ordførar. Og eg vil fortsatt ha eit aktivt regionalt 
blikk, seier avtroppande regionrådsleiar.

Framover….
- Og du er tilhengar av å utvide regionen til ein felles 
region for heile Gudbrandsdalen?

Vi må unngå ein øydeleggande
lokaliseringsdebatt

- Ja, vi treng ei forsterka utviklingskraft i Gudbrands-
dalen. Vi treng å sitja saman politisk og administrativt 
og legge føringar for fordeling av statlege, fylkes-
kommunale og kommunale oppgåver i heile dalen 
medrekna Lillehammer – på den måten kan vi unngå 
ein øydeleggande lokaliseringsdebatt og førebu ein 
endra kommunestruktur, avsluttar ein framtidsengasjert 
Bjarne Eiolf Holø.

1. REGIONRÅDSLEDEREN

Regionrådsleiar Bjarne Eiolf 
Holø. Foto: Lom kommune.

Nytt leiarpar i regionen frå 1. januar 2018: 
Leiar Iselin Jonassen  (ordførar i Vågå) 

og nestleiar Mariann Skotte (ordførar i Lesja). 
Foto: Aud Hove

4   Årsmelding 2017



Årsmelding 2017   5

2. DAGLIG LEDER

2.  Dagleg leiar ved regionkontoret om arbeidet i 2017:  
  - Utvikling og alliansar

Frode Damstuen begynte formelt som dagleg leiar av regionadministrasjonen den 1. september. Stillingstittelen vart 
samtidig endra frå regionsjef til dagleg leiar, som ledd i ei gjennomgåande endring i fylket. Tilsettinga av Frode er 
mellombels, i påvente av den føreståande regionreformen.
- Eg reknar med at det blir stilt spørsmål ved regionrådsstrukturen i samband med at vi blir del av eit nytt fylke frå 
2020, seier Frode Damstuen.

Frode Damstuen viser til eit møte i Lom i oktober, 
der 12 ordførarar signerte ei fråsegn om tettare 
samarbeid om samfunnsutvikling, med arbeidstittel 
«Gudbrandsdalstinget».
- Kan dette bli forløparen til ein ny region? funderer 
Damstuen.

Breiband
er eit tilbakevendande tema i dei årlege samtalane 
med regionadministrasjonen. 
- Vår regionsøknad om statlege midlar i 2017
vart dessverre ikkje imøtekomen, men utbyggings-
prosjekta finansiert tidlegare går sin gang, seier 
Damstuen.

Utbyggingsprosjekta går sin gang

Han poengterer at fiber til fastbolig blir prioritert ved 
statlege tildelingar, og kommunane har avsett midlar til 
eigenandel. Det kan også vera aktuelt med kommunale 
og regionale midlar til mindre prosjekt, til dømes i 
typiske fritidsområde.

- Her vil det nok også skje noko i 2018, samtidig som 
regionen vil fremje ny søknad om statlege midlar, seier 
dagleg leiar.

Natur- og kulturbasert næringsutvikling
I 2017 vart 800.000 kroner delt ut til vel 20 aktørar til 
gode tiltak innanfor dette feltet.

Partnerskap med 
fylkeskommunen avgjerande

- For å oppretthalde ein så høg aktivitet som 
vi har vant oss til å ha, er partnerskapet med 
fylkeskommunen gjennom eit partnerskapsfond heilt 
avgjerande, slår Damstuen fast. 

NTNU i Nord-Gudbrandsdalen
er eit nytt prosjekt av året, opplyser Damstuen. I 
2017 vart det vedtatt å formalisere eit samarbeid med 
mål å etablere kommunikasjon mellom næringsliv, 
kommunar og NTNU (Norges teknisk-vitenskaplige 
universitet) om innovative prosessar. NTNU har vore 
proaktive i dette arbeidet.

NTNU har i dag campus i Trondheim, Gjøvik og 
Ålesund, og har 39 000 studentar.

Ungdomssatsinga
er brei i regionen. I 2017 starta regionen som deltakar 
i eit prosjekt om entreprenørskapsutvikling for 
ungdom, styrt av Østlandsforskning. 
Den årvisse «Kokkekamp» var i meldingsåret slått 
saman med ei elevbedriftsmesse, nettopp for å oppnå 
sterkt fokus på entreprenørskapskulturen.
Og i 2017 starta også arbeidet med ein eigen-
produsert musikal med tekst og musikk av Lars Bakke 
(«Lomsk»). Tema er utvandringa til Amerika frå 
regionen.

Bygger lokal stoltheit

- Med denne oppsettinga håpar vi å bygge stoltheit for 
lokalhistorie og eigenart, seier Damstuen.

200 ledige hus
har vore eit suksessprosjekt for regionen, seier dagleg 
leiar Frode Damstuen.

500 vil til norddalen!

Eit 60-tals eigedommar er omsette, og pr. i dag leitar 
over 500 namngjevne personar etter «det rette» 
bustadkonseptet i norddalen.
Prosjektet blir vidareført i 2018 med nytilsett 
prosjektleiar.
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Regionsjef Ole Aasaaren, gjekk av med pensjon i 2017. 
Foto: Regionrådet.

Dagleg leiar for Regionrådet frå 1.9.2017, 
Frode Damstuen. Foto: Regionrådet.

2. DAGLIG LEDER

NTP (Nasjonal Transportplan)  
som vart vedtatt i 2017, vart i følge Damstuen ein 
skuffelse for store delar av innlandet og nordvest-
landet.

- Når det gjeld E6, er det nå viktig å få ferdigstilt og 
vedtatt traséløysing forbi Ringebu (forventa avklart 
fyrste halvår 2018), slik at dei attståande strekningane 

kan prioriterast i NTP 2022-2033, seier Damstuen.
- Det blir viktig å halde oppe trykket og bygge alliansar 
utanfor eigen region – på Vestlandet, i sørdalen 
og Hedmark. Eg tenkjer da ikkje minst på uløyste 
utfordringar knytta til E6, RV15, E136 og jernbane, 
avsluttar dagleg leiar Frode Damstuen.
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3. SKRÅBLIKK PÅ NORD-GUDBRANDSDALEN

3.  Norddalslykke

Forfattaren Marthe Landsem har nyleg lansert boka «Lykke». Boka omhandlar «1001 ting å bli glad av» og er ei 
opplisting av opplevingar av kvardagslykke. Døme på slike augeblikk av opplevd lykke kan – i følge forfattaren - 
vera den fyrste utepilsen, å finne 50 kroner i lomma på ei gammal jakke, smilet frå ein bussjåfør som ventar på 
deg når du kjem springande og eigentleg er for sein, kjensla av å vera trygg inne når uveret rasar ute.
Det slo meg da eg las dette, at dette har eg opplevd – alt saman og opptil fleire gonger. Men vart eg glad av det? 
Ja – jau – men glad nok? Blir vi i det heile tatt glade nok – ofte nok? 

Svaret er nok for dei fleste av oss eit klårt nei. Nå 
er det slik at somme av oss går meir skadeslause 
gjennom livet enn andre, men vi ser også ofte at dei 
som møter motbør er flinkare til å sjå det gode i 
det vonde. Spørsmålet er ofte kva for overskrifter 
ein vel å setja på framsida av livet sitt. Og samtidig 
kor godt vi greier å balansere. Vi må kunne greie 
å vera kritiske til det som skjer rundt oss utan 
å fylle kommentarfelta med sure oppstøyt og 
personangrep. Og vi må hugse å rose når det er 
grunn for det.

Alle bur i ein kommune – våre seks kommunar 
utgjer Nord-Gudbrandsdalen, som mange vil ha 
som éin kommune. Da vil vi få ein svært stor 
kommune arealmessig, men fortsatt liten i folketal 
– rundt 19 000 hovud. Stordriftsfordelane får vi 
ikkje, men smådriftsfordelane går det hardt ut over. 
Meiner mange – medan andre trur på Sanner, som 
ser ei billegare og meir effektiv forvaltning som ei 
vesentleg målsetting. Kven har rett? Det vil vise seg 
– på den eine eller andre måten.

Men – i alle fall førebels – har vi det godt i 
kommunane våre. Eg har sjølv opplevd helsestellet 
i to av kommunane på nært hald. Og eg har skrytt 
av tilbodet vi har, utført av dyktige fagfolk som har 
valt å busetja seg «på landet». Spør vi dei kvifor, vil 
mange svare at det er der livskvaliteten er. Dei har 
nok skjønt at sjansane for å oppleva kvardagslykke 
er større her enn i Oslo. 

Spørsmålet er om det vil skje noko med dette om 
vi alle blir del av ei større eining? Korleis vil det 
gå med dei offentlege tenestene? Så langt ser det 
ut som om «alle» vil verne om helse og oppvekst. 
Det er politisk klokt, fordi desse to tenesteområda 
er avgjerande for folks oppleving av tryggheit for 
seg og komande generasjon. Og det er viktig at 
alle tilsette skal ha rammevilkår for å kunne føle 
mestring i det arbeidet dei utfører.

Men kva med andre offentlege tenester?
Reformbølgene som fløymer over landet, synest 

for vårt vedkomande å ta med seg mykje sørover – 
eller nedstrøms som bølger flest: Nærpolitireforma 
skal gje meir politi i gatene; det betyr vel mindre på 
grusvegane? Posten må kav til Oslo for å bli sortert, 
og blir snart utlevert til oss berre 2-3 dagar i veka. 
Sjukehuset «vårt» er påverka av Oslo-magneten og 
blir trekt sørover – kanskje berre til Mjøsbrua, men 
den nye «Innlandshovudstaden» blinkar i det fjerne. 
Til og med vårt eige regionråd er i spel – det blir 
prata om eitt regionråd for heile Gudbrandsdalen, 
når regionreforma skal setjast ut i livet. 

De lyt ha meg unnskyldt, ein som slit med å skille 
mellom å vera deltakar og tilskodar, og som heller 
ikkje alltid greier å vera politisk korrekt. Eg er berre så 
inderleg opptatt av at alle reformene ikkje skal vatne 
ut bygdene våre, reise med kvalitetar som gjer at folk 
satsar på å drive gardsbruk, at gründerar opplever 
lykke ved å kombinere verda som marknad med 
opplevingar i naturen vår, at folk flest skal vera trygge 
på at rammevilkåra er og vil vera til stades for å ha 
gode liv i norddalsbygdene.

Eg vil nødig bli oppfatta som ein gammal surpomp 
som ikkje ser at framsteg krev endringar. Men 
endringar må alltid ha folk i hovudfokus, ikkje 
sentralisering og økonomi.

Og nå vil eg trekke meg attende til tilskodarplass – 
på gjerdet. Snart er det vår – og utepils…..

Skråblikk: Av tilårskomen skulemann 
og byråkrat Knut Berg
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4.  Regionrådets handlingsplan 2017      
  Satsingsområder

4. SATSINGSOMRÅDER

Handlingsplanen blir vedtatt av Regionrådet, og er førende for hvilke oppgaver som skal prioriteres. 
Den blir rullert hvert år.

 Hovedmål i 2017 var å
• øke antall nye arbeidsplasser
• stabilisere antall innbyggere
• styrke regionens attraktivitet

Satsingsområde 1 - Næringsutvikling
1. Bidra til utvikling av en koordinert og 

profesjonalisert næringsbistand 
- regional næringsavdeling – 6 K Næring 

2. Næringsprogrammet «Bedriftene i fokus» 

3. Øke verdiskapingen innen 
landbruk, skogbruk og vannkraft 
- gardsgründer 
- følge opp tiltak fra bioøkonomistrategien 
 for Oppland fylkeskommune, som gir 
 muligheter for nye biobaserte produkter, 
 tjenester og arbeidsplasser i norddalen 
- samarbeid mellom treforedlingsbedrifter 
 i Nord-Gudbrandsdalen 
- samarbeidsavtale med Gudbrandsdalsmat 
- ny næring basert på produksjon av el-kraft 

4. Samarbeide om produktutvikling, 
infrastrukturtiltak og profilmarkedsføring i 
nasjonalparkregionen Nord-Gudbrandsdal 
- byregionprogrammet – moderne bosetting 
 som grunnlag for utvikling og verdiskaping 

5. Prioritere kultur- og naturbaserte arrangement 
som har regionale ringvirkninger for 
næringslivet 
- økonomisk støtte til prioriterte 
 arrangement

Satsingsområde 2 - 
Kommunikasjon og infrastruktur
1. Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å 

sikre fullføring av E6-utbygginga gjennom 
Gudbrandsdalen med lavest mulig bruker-
betaling og prioritering av vegsambandet 
øst-vest 

- Nasjonal Tranportplan 2018-2029 – 
 prioriterte oppgaver i 2017 

2. Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å 
sikre at vår region får sin forholdsmessige andel 
av utbedringsmidler til fylkesvegnettet 
- innspill til Oppland fylkeskommune, som 
 synliggjør våre prioriteringer 

3. Bedre breiband- og mobildekning 
i Nord-Gudbrandsdalen 
- breiband – teknologisk infrastruktur

Satsingsområde 3 - Attraktivitet og 
samfunnsutvikling
1. Tilflytting 

2. Integrering av innvandrere og flyktninger 
- entreprenørskap for flyktninger 

3. Legge til rette for at ungdom kan påvirke 
politiske prioriteringer og samfunnsutvikling 
- ung i Nord-Gudbrandsdalen 
- UKM 
- «Trygt heim for ein 50-lapp» 
- ungdomsmusikalen 
- kokkekamp og elevbedriftsmesse 
- entreprenørskapsutvikling for ungdom 

4. Helsesamarbeid i Nord- og Midt-
Gudbrandsdalen  
- drifts- og utviklingsråd ved Nord- 
 Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter 

5. Helse og velferd 
- regional kultur- og fysakkoordinator 

6. Kompetansetilbud tilrettelagt for regional 
næringsutvikling og kompetanseutvikling i 
offentlig sektor 
- utdanningstilbud i Nord-Gudbrandsdalen

8   Årsmelding 2017
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5. NÆRINGSUTVIKLING

5.1  Næringsarbeid

Regionrådets administrasjon har også i 2017 hatt engasjement på bedriftsnivå og i bedriftsnettverk. Dette har i 
første omgang handlet om rådgiving innen finansiering av utviklingsprosjekt og om virkemiddelapparatet generelt.

Formell kontakt med NTNU
I 2017 ble det etablert en formell kontakt med 
NTNU. Denne styrker mulighetene for et 
systematisert arbeid med å knytte lokalt næringsliv 
opp mot forskning og utvikling.

Videre ble en målsetting om å styrke kompetansen 
til kommunens næringsansvarlige avklart tidlig i 
prosessen. Siktemålet er å bli enda bedre meglere 
mellom næringsliv,  forskning og utviklingsmiljø.

6K Næring 
Dette forumet har bestått av næringsmedarbeidere 
i samarbeidskommunene, regionsjef og nærings-
utvikler i Regionrådet. Etter at regionsjefen sluttet 
og næringsutvikler ble konstituert som daglig leder, 
ble det foretatt en endring i forumets arbeidsform. 
Forumet består nå av seks næringsmedarbeidere 
fra kommunene og daglig leder i Regionrådet. 
Møtene sirkulerer mellom kommunene, der 
vertskommunen har ansvar for agenda.
 
Fokusområder i 2017:
• Regionalt næringsarbeid som en åpen og 

kontinuerlig prosess
• Regionale prosjekter som «200 ledige hus» 
• Øke kunnskapen om det lokale næringslivet
• Felles «stillingsslepp»
• NTNU i Nord-Gudbrandsdalen

Natur- og kulturbasert næringsutvikling
Regionrådet løyvde kr. 800.000 til natur- og 
kulturbasert næringsutvikling for 2017.

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal definerer kultur- 
og naturbasert næringsutvikling som en aktivitet 
med kommersielt fokus som bygger på regionens 
natur- og kulturrikdom. 

Regionrådet ønsker at aktivitetene kan bidra 
til en utvikling og modernisering av regionens 
opplevelsesnæringer. Regionrådet ønsker at 
aktiviteten skal gi økonomiske ringvirkninger. 
Eksempel på slike ringvirkninger kan være 

overnatting, servering, transport, varehandel, 
honorar til frivillig sektor m.m.

Regionrådet benytter en brei definisjon av hvilke 
tiltak og arrangement som defineres innenfor 
begrepet natur- og kulturbasert næringsutvikling.

Kostnader til investering kan ikke være en del av 
søknadsgrunnlaget.

Det er ønskelig at tiltakene fordeles tidsmessig 
over året for å få til best mulig utnytting av felles 
kompetanse og utstyr. Et siktemål er også å unngå 
konkurranse om frivillige og publikum.

Retningslinjer for tildeling av støtte:
1. Aktiviteten skal ha privat eller frivillig eierskap.
2. Aktiviteten skal ha kommersielt fokus som gir 

økonomisk effekt for bedrifter og/eller frivillig 
sektor.

3. Årvisse aktiviteter med underskudd over flere 
år må vise til nødvendig omstilling/utvikling for 
å bli prioritert.

4. Ansvarlig for aktiviteten skal legge fram et 
budsjett med minimum 50% egeninnsats i form 
av billettinntekter, salgsinntekter, egenkapital 
og/eller arbeidsinnsats.

5. Aktiviteten skal eies av en registrert 
organisasjon (registrert i foretaksregister 
eller frivillighetsregister). Som hovedregel 
skal forretningsadresse være i Nord-
Gudbrandsdalen.

6. Aktiviteten skal gjennomføres i Nord-
Gudbrandsdalen.

7. Aktiviteten bør ha et langsiktig perspektiv med 
utviklingspotensiale.

8. Aktiviteter som fremmer samarbeid blir 
prioritert. 

Innstilling til tilskudd blir gjort av 6K Næring, 
og vedtas av daglig leder etter fullmakt fra 
Regionrådet. 

Regionrådet mottok i 2017 45 søknader, 
der 21 ble innvilga.
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5. NÆRINGSUTVIKLING

5.2  NTNU i Nord-Gudbrandsdalen

I september 2017 tok Regionrådet Nord-Gudbrandsdal initiativet til et forprosjekt der målet var å etablere et 
samarbeid mellom NTNU og region Nord-Gudbrandsdalen. Samarbeid mellom universitet og næringsliv har ofte vist 
seg å være en nøkkel til å skape innovasjon og vekst i bedrifter. Regionen sliter med fraflytting og “brain drain”, og 
et viktig spørsmål blir derfor hvordan bedrifter kan gjøre seg mer attraktive og tiltrekke seg kvalif isert arbeidskraft.

Skåppå Kunnskapspark AS fikk i oppgave fra 
Regionrådet å lede første fase av prosjektet, der 
formålet er å kartlegge behov i næringslivet og hva 
NTNU kan tilby. 

Regionrådet  ønsker seg en arena for inspirasjon til 
entreprenørskap og innovasjon gjennom bruk av 
forskningsbasert kunnskap. NTNU har vist
Interesse, og ønsker å samarbeide med næringslivet 
i Nord-Gudbrandsdalen.

I september 2017 ble det nedsatt en prosjektgruppe 
med formål å kartlegge behov i næringslivet i 
regionen og hva NTNU kan tilby. Prosjektgruppa 
har hatt som mandat å avklare målsettinger, 
fagområder og deltakere i et mulig formalisert 
nettverk.

Prosjektgruppa har hatt 
disse medlemmene: 
• Frode Damstuen, 

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 

• Svanhild Krukhaug Vatn, 
Karrieresenteret Nord-Gudbrandsdal 

• Live Brimi, Næringskoordinator (Vågå) 

• Egbert van de Schootbrugge, 
Gudbrandsdal industrinettverk (GIN) 

• Anne Marie Sveipe, Oppland 
fylkeskommune 

• Ole A. Smidesang, Skåppå kunnskapspark 

• Ingrid Kongsvoll, Skåppå kunnskapspark

Sentrale aktiviterer i 2017:

Kartlegging av:
• kompetansebehov og muligheter i Nord-

Gudbrandsdalen
• tilbud og muligheter - NTNU Gjøvik

To prosjektgruppemøter:
1. På regionkontoret på Otta med sondering 

rundt hva regionen trenger, hva som er unikt 
her og hvordan NTNU kan bidra til utvikling.

2. På NTNU i Gjøvik hvor prosjektgruppa 
møtte Inge Øystein Moen og viserektor Jørn 
Wroldsen. Omvisning på campus, møte med 
fagpersoner og et godt innblikk i bredden i 
NTNU sin virksomhet.

Bearbeiding av rapport etter innspill fra prosjekt-
gruppemøter.
Ferdigstilling og presentasjon av rapport for 
Regionrådet.

I samband med behandling av handlingsplan for 2018 
ble det besluttet å gå videre med dette samarbeidet.
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5.3. ByRegionprogrammet

5. NÆRINGSUTVIKLING

Lillehammer søkte på vegne av alle kommunene i Gudbrandsdalen om deltagelse i det statlige 
ByRegionprogrammet, fase én. Samarbeid ble etablert, fase en gjennomført med en bred samfunnsanalyse med 
følgende resultat: Gode i hop – Samspill og samarbeid mellom Lillehammer og omland (ØF-rapport 10/2014). 

Historikk
Partene ble enige om å søke om videre deltagelse 
i fase to 2015 - 2017, med prosjektet By og fjell 
– moderne bosetting som grunnlag for utvikling 
og verdiskaping. Felles saksframlegg om innhold, 
organisering og finansiering ble utformet og 
behandlet i kommunene, regionrådene og 
fylkeskommunen i perioden april - juni 2015. På 
bakgrunn av behandlingen hos partene ble det 
laget en prosjektbeskrivelse som utgangspunkt for 
aktiviteter og organisering.

Videre arbeid i fase 2
Siden høsten 2015 har det vært jobbet med 
delprosjekter og tiltak i ByRegionprogrammets fase 
to, i samsvar med prosjektbeskrivelsen. Noe av 
arbeidet er dokumentert i ØF-rapport 02/2017 om 
Fritidsboliger og lokal verdiskaping, og i et notat 
om handlingsrom når det gjelder kultur, tjenester 
og lovverk. Det er avholdt egen innovasjonsskole 
med deltagelse fra samtlige kommuner, 
fylkeskommune og fylkesmann. 

Gudbrandsdalsmøtet høsten 2016 la 
grunnlaget for å stake ut kursen videre slik at 
prosjektorganisasjonen etterhvert kunne gi sine 
anbefalinger til Gudbrandsdalsmøtet 2017 i Lom 19. 
og 20. oktober. En viljeserklæring om samarbeid ble 
undertegnet av 12 ordførere og fylkesordfører.  

Forslag til felles saksframlegg for politisk behandling 
i den enkelte kommune, evnt også fylkeskommune 
og øvrige parter, ble utarbeidet på grunnlag av 
resultatene fra Gudbrandsdalsmøtet. Det gjelder 
videre arbeid med organisering og satsing, i 
første omgang etablering av Gudbrandsdalsting 
og Gudbrandsdalspraksis for moderne bosetting. 
Foreløpig inneholder Gudbrandsdalspraksis tre 
tiltak: Kommunalt råd for deltidsinnbyggere, 
kommunikasjonsplattform og -kanal og planstrategi. 

Gudbrandsdalsting
Gudbrandsdalstinget er tenkt etablert i samsvar 
med premisser lagt til grunn forut for samarbeidet 
i ByRegionprogrammet.  Mandat og organisering 
vurderes fortløpende. Regionreformen vil 
kunne medføre endringer i forutsetninger, 
herunder organisering av dagens regionråd.  
Gudbrandsdalstinget er et samarbeidsorgan for 
kommunene i Gudbrandsdalen og Lillehammer og 
politisk ledelse i fylkeskommunen.

Mandat
1. Gudbrandsdalstinget etableres som 

samarbeidsforum og samarbeidsorganer 
uten vedtaksmyndighet, som dermed ikke 
binder opp kommunene ressursmessig. Slike 
beslutninger tas i de enkelte kommunestyrer.

2. Gudbrandsdalstinget er en politisk møteplass 
som skal samarbeide om samfunnsutviklingen 
i regionen Lillehammer og Gudbrandsdalen, 
på tvers av kommune- og regiongrenser.

3. Gudbrandsdalstinget skal fremme regionens 
interesser overfor regionale og nasjonale 
myndigheter.

4. Regionrådene inviteres til å gi innspill på saker 
som Gudbrandsdalstinget skal behandle.

5. Gudbrandsdalstinget skal styre regionens 
arbeid med moderne bosetting og 
Gudbrandsdalspraksis, i samsvar med 
vedtak i kommunestyrene og fylkesutvalg om 
oppfølging av ByRegionprogrammet By og 
fjell – moderne bosetting som grunnlag for 
utvikling og verdiskaping. 

12 ordførere, fylkesordfører og representant for 
Fylkesmannen samlet i Lom til Gudbrandsdalsmøtet 2017. 

Foto: GD
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5. NÆRINGSUTVIKLING

  Et utviklingsprogram for ressursene på garden:
5.4  Prosjekt Gardsgründer

I oktober 2015 arrangerte Gudbrandsdalsmat og Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark i samarbeid med 
Fylkesmannen i Oppland og Regionrådet Nord-Gudbrandsdal en inspirasjonsdag for landbruket.

Tema på Toftemo i 2015 var ”Garden som en 
ressurs”. Målgruppe var gardbrukere med tro på ei 
framtid i landbruket og vilje til utvikling av egne og 
gardens ressurser.

Med ca. 90 påmeldte, der 80% var 30 år eller yngre, 
ble det avdekket et engasjement og potensial som 
det var enighet om å ”dyrke” videre. Dette passet 
godt med Regionrådet sin satsing på landbruk, og 
med dette som bakgrunn ble utviklingsaktører 
inviterte til drøfting av mulighetene for videre 
satsing på dette temaet i et eget program.

Målgruppen for programmet er: 
”De som går med tanker om å videreutvikle garden 
sin, utnytte gardens og egne ressurser for å skaffe 
flere ben å stå på”.

I 2016 ble det gjennomført et program med 
12 deltagere (se årsmelding for 2016). I 2017 
ble det ikke utlyst nytt program, men det ble 
besluttet å utvide nedslagsfeltet til å gjelde 
hele Gudbrandsdalen for et program i 2018. 
Prosjekteiere i det nye programmet blir Skåppå AS, 
og prosjektet får følgende prosjektorganisering: 

Navn Organisasjon/bedrift Rolle
Astrid Simengard Bondelaget Styringsgruppemedlem

Vemund Hagen Norsk bonde- og småbrukarlag Styringsgruppemedlem

Iren Nystuen (ikke tilstede) Sparebank 1 Lom og Skjåk Styringsgruppemedlem

Johannes Bjørge Sparebank 1 Gudbrandsdalen Styringsgruppemedlem

Kaja Van Den Berg Innovasjon Norge Styringsgruppemedlem

Irene Teige Kili Regionrådet Midt-Gudbrandsdal Styringsgruppemedlem

Henning Holmbakken Regionrådet Sør-Gudbrandsdal Styringsgruppemedlem

Frode Damstuen Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Styringsgruppemedlem

Iren Thorsplass/Helene K. Tostad HINN Observatør

Ivar Lorentzen Fylkesmannen Observatør

Ingvild Johanne Aarhus Skåppå Kunnskapspark Prosjektleder

Ole Smidesang Skåppå Kunnskapspark Prosjektmedarbeider

Gardsgründer. Arkivbilde.
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5. NÆRINGSUTVIKLING

5.5  Bioøkonomi - 
  det grønne skiftet

Primærnæringsutvalget nedsatte et ad hoc-utvalg som fikk som mandat å utrede og komme med forslag til tiltak 
som kan realiseres i Nord-Gudbrandsdalen innen temaet bioøkonomi - det grønne skiftet. Rapporten fra utvalget 
ble behandlet i Primærnæringsutvalget 07.11.16. Saka ble oversendt til Regionrådet.

Regionrådet behandlet saka 17.02.17 i sak PS1/17. 
Der vedtok rådet en uttalelse til Oppland 
Fylkeskommune, som bidrag fra Nord-Gudbrands-
dalen til «bioøkonomistrategien for Innlandet».
Forslagene til tiltak for Nord-Gudbrandsdalen 
utarbeidet av Primærnæringsutvalget ble lagt ved.
 
Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre 
i innlandet sammen med Regionrådet Nord-

Gudbrandsdal inviterte til et dialogmøte med 
kommunene i regionen den 25. oktober. Temaet 
for møtet var innovative offentlige anskaffelser 
i kommende byggeprosjekter. Målgruppe for 
møtet var både politikere og saksbehandlere 
i kommunene, og de fleste kommunene var 
representert. Møtet skisserte hvilke muligheter 
kommunene har for å styre anbudsprosessene 
med hensikt å øke bruken av tre i kommunale 
byggeprosjekter.

Oppføring av omsorgsbolig i massivtre på Otta. 
Foto: P. I. Dahlum
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5. NÆRINGSUTVIKLING

5.6  Reiseliv
  Reiselivstall fra Nord-Gudbrandsdalen

Reiselivet i Nord-Gudbrandsdalen har fortsatt positiv utvikling, selv om den for 2017 har flatet litt ut.

Antall hotellovernattinger viser en liten nedgang 
på 0,7% sammenlignet med 2016. Nedgangen er i 
hovedsak i tallet på utenlandske turister, mens det 
er en liten oppgang i antall norske turister. 

For camping og hytter har vi en oppgang på 1,7%. 
Her ser vi en nedgang i antall norske turister på 
hele 6,7%, mens hele 25,5% flere utenlandske 
turister besøkte oss i fjor innenfor dette 
segmentet. Det er størst oppgang i antall telt, 
campingvogn og bobiler.

Om vi ser på totalbildet for Nord-Gudbrandsdalen, 
har vi en økning på 0,7%, med en nedgang i antallet 
norske turister, og en økning i tallet på utenlandske 
turister. Vi skal være fornøyd med at den positive 
utviklingen fortsetter. 

Det er ingen tvil om at fjell og friluftsliv fenger 
turisten. Vi skal ikke undervurdere at vi sitter med 
seks nasjonalparker i området vårt, noe som er 
unikt og svært attraktivt for utenlandsturisten. 

 
Område / utvikling pr år 2015 2016 2017
Norge 4% 4,6% 0,6%
Oppland 8% 6,2% -5,8%
Nord-Gudbrandsdalen 17% 9% 0,7%

Magasinet ”Fjell”, som utgis
av Nasjonalparkriket Reiseliv.

Utviklingen i totale besøkstall 2015-17
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5.7  Kultur- og naturbasert 
  næringsutvikling

5. NÆRINGSUTVIKLING

Regionrådet bevilget i møte 09.12.2016, sak 22/16 kr 800 000 til aktiviteter innen kultur- og naturbasert 
næringsutvikling for 2017. Ved søknadsfristens utløp var det registrert 45 søknader.

Til høyre: fra Dansefestivalen i Sel sommeren 
2017: Gudstjeneste med Prost Skuland og 

Ole Ivars. Til Dansefestivalen ble det bevilget 
kr 100 000. Nedenfor: Fra arrangementet 

Markens grøde på Lesja, som det ble bevilget 
kr 60 000 til.

PF 04/17 Søker Arrangement Innvilget beløp
Skjåk Almenning Kurs villreinjakt og fiskecamp 50 000

Fyrst og fremst Randoneehelg 20 000

Lom Event Fjordingsmartnan 30 000

Camp Jotunheimen Gastronomiske Festdager 2017 30 000

Jotunheimen veterankjøretøyklubb Flåklypa Grand Prix 20 000

Norsk Fjellmuseum Lom Skifestival 15 000

Diktardagar SA Diktardagar 40 000

Jutulskinn Handverksveka Dovre og Vågå 20 000
Brimi seter Seterkonsert Jotunheimen 20 000

Sjodalen Hyttetun og Camping AS Hundekjøring Sjodalen 30 000

Hindsæter Naturguiding Hindsæter 40 000

Kultivator Konsertserie 40 000

Fjellfilmfestivalen Fjellfilmfestivalen 70 000
Jørundgard Middelaldersenter AS Dansefestivalen 2017 100 000

Sel Teaterlag Kristinspelet 60 000

Otta handels- og næringsforening Ottamartnan 30 000

TREseminaret TREseminaret 20 000

Pilegrimssenter Dovrefjell Pilegrimsdager 2017 35 000
Organisasjonen Grimsdalen Grimsdalsdagene 2017 20 000

Lesja Dovre Danseteam Boogie Feet Festival 50 000

Markens Grøde Lesja Markens grøde 60 000
Sum innvilget beløp 800 000
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Alle fotos denne siden: Fra Boogie Feet’s Festival, 
arrangert av Lesja Dovre Danseteam

5. NÆRINGSUTVIKLING
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6. SAMFERDSEL

6.  Samferdsel

Medlemmer i utvalget:
• Dag Erik Pryhn, leder 
• Oddny Garmo, nestleder
• Elias Sperstad
• Bjørn Romsås
• Unni Strand
• Roar Valbjørgsløkken
• Ola Ulfsby Bottheim
• Sekretær: Frode Damstuen

Regionrådets samferdselsutvalg består av tre politikere valgt av Regionrådet, og fire fagrepresentanter utnevnt av 
arbeidsutvalget. Utvalget er rådgivende fagorgan for Regionrådet. 
 

NTP 2018-2029
Den viktigste samferdselssaken i meldingsåret var 
å forholde seg til Stortingets vedtak av NTP 2018-
2029, der dette var sentrale områder for oss:

• E6 Sjoa-Otta med utsatt byggestart til 2023. 
• Dobbeltspor til Lillehammer er inne med 

ferdigstilling 2034
• Det ligger en KVU til behandling vedr. RV15 – 

nye tunnelløsninger
• E 136 er inne i første 6-årsperiode, med 

oppgradering av strekningen Stuguflåten 
til Rødstøl i Rauma

• Otta Stasjon er særskilt nevnt i NTP 
som en prioritert stasjon 

• Persontrafikken på Dovrebanen skal 
konkurranseutsettes i 2018. 

• Det er utarbeidet en mulighetsstudie på 
totimersavganger for strekningen Lillehammer- 
Trondheim

Handlingsprogram for fylkesveger 
Fylkestinget vedtar fireårige handlingsprogram 
for drift, vedlikehold og investeringer for fylkes-
vegnettet i Oppland.

Handlingsprogrammet for 2018-21 (-23) ble
vedtatt av Fylkestinget i oktober 2017. 

Bevilgninger til fylkesveger ble endelig fastsatt 
av Fylkestinget i forbindelse med den årlige 
behandlingen av fylkesbudsjettet. Sentrale moment 
i handlingsprogrammet er at det er stort etterslep 
på vedlikehold, og det er lagt stor vekt på økning i 
grønne tiltak.

Bindinger fra forrige programperiode gir lite rom 
for nye prosjekter i perioden 2018-2021 (2023).

Handlingsprogram for riksvegnettet 
for perioden 2018-2021 (2029) er Statens vegvesens 
gjennomføringsplan for første seksårsperiode av 
Nasjonal transportplan 2018-2029.

Oppland fylkeskommune ba regionrådene om 
innspill til handlingsprogrammet innen 23.11.17. 
Samferdselsutvalget gikk gjennom relevante 
programområder i handlingsprogrammet. 
Utvalget registrerte at det er gjennomgående 
tidsforskyvninger i viktige tiltak. Dette har 
selvfølgelig en sammenheng med de forskyvninger 
og utelatelser som er vedtatt i NTP. 

Handlingsprogrammet er inndelt i ruter, og 
relevante ruter for oss er: 
• Rute 6a E6 Oslo - Trondheim med tilknytninger 
• Rute 6c RV15 Otta – Måløy 
• Rute 6d E136 Dombås – Ålesund med 

tilknytninger 
Regionrådet vedtok innspill til Oppland fylkes-
kommune i november. Det mest sentrale punktet 
var under programområde «store prosjekt»:
Ringebu vannverk må prioriteres for å sikre oppstart 
av ny E6 Elstad – Frya etter 2021. Oppland Fylkes-
kommune må arbeide for å framskynde oppstart av 
etappe 2 Sjoa – Otta og etappe 3 Elstad – Frya i 
forhold til vedtatt NTP 2018-2029. 

Mulighetsstudier for FV51 Valdresflya 
og FV55 Sognefjellet
Fylkesutvalget bestilte tidlig i meldingsåret en 
mulighetsstudie for Valdresflya og Sognefjellet. 
Næringslivet ønsker tidligere åpning etter 
vinterstengning.

E6 ved Otta trafikkstasjon. Foto:  Bjørn Keyn, BKE Grafisk SA
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De senere årene har det blitt stadig sterkere press 
for tidligere åpning av fjellovergangene, både fra 
reiselivsnæringa og kommunene som sogner til 
vegstrekningene.

For Valdresflya ønsket politikerne å se på en 
eventuell åpning før påske, når påska kommer før 
1. april. I tillegg var det ønskelig å se på hva som 
kreves for å holde vegen åpen året rundt.

Når det gjelder Sognefjellsvegen fram til Sognefjells-
hytta er også problemstillingen todelt; hva skal til 
for å åpne til 1. april hvert år, og for å åpne til påske 
når den kommer tidligere enn 1. april.
De to mulighetsstudiene ble ferdige til 1. mai 2017 
med følgende hovedkonklusjoner: 
• Fv. 51:  Helårsveg over Valdresflya er mulig.
• Fv. 55 Sognefjellsvegen: Betenkelig med hensyn 

til sikkerhet, men mulig å åpne til påske.

Fylkesutvalget fattet slik
vedtak den 21. november:
Fylkesutvalget vedtar åpning av fv. 51 Valdresflye til 
påske hvert år, tidligst 20. mars, og senest 1.april. 

Fylkesutvalget vedtar vinterbrøyting av strekningen 
Garli - Bygdin på fv. 51 fra uke 7 i 2018 og 2019, 
dette som et prosjekt med sikte på endelig vedtak 
etter enkel evaluering sommeren 2019.

Fylkesutvalget opprettholder vinterstenging av fv. 51 
Valdresflye på strekningen Bygdin - Maurvangen fra 

15. desember, og Garli - Bygdin i prosjektperioden 
fra 3. januar.
Vedr. Fv. 55 Sognefjellsvegen ble denne saken utsatt 
til nærmere vurderinger er gjennomført. Saka blir 
sluttført i 2018.

Gudbrandsdal Lufthavn AS
Selskapet Gudbrandsdal Lufthavn A/S ble stifta 
den 25.11.1985 med formål å ”planlegge, anlegge 
og drive lufthavn til allmenn bruk på Tolstadåsen 
i Vågå, samt virksomhet, forbundet med dette”.  
På den ordinære generalforsamlinga 22.06.98 ble 
formålsparagraf 3 enstemmig endra til: ”Selskapets 
formål er å arbeide for å få etablert en regional 
flyplass på Tolstadåsen med statlig investerings- 
og driftsansvar på lik linje med de andre statlige 
regionale flyplassene i landet ”. 

Under generalforsamling 11.06.10 ble paragraf 3
endra til: «Gudbrandsdal Lufthavn AS skal arbeide
for utvikling og styrking av luftfarts- og jernbanetil-
bodet til og frå Nord-Gudbrandsdalen.» I 2017 ble 
paragraf 3 igjen endret til den opprinnelige som ble 
vedtatt  22.06.98.

Etter en lengre prosess som starta i 2015 har nå 
fem av seks A-aksjonærer (kommuner) valgt å gå ut 
av selskapet. Vågå kommune er fortsatt aksjonær i 
selskapet.

Bredbånd
Se tabellen nedenfor

6. SAMFERDSEL

1

Today

Jun Aug Oct Dec Feb Apr Jun Aug Oct Dec

2017 2018

Salgsstart - Vågå 
13 March, 2018

Salgsstart - Lom 
14 March, 2018

Salgsstart Dovre øst, dato ikke endelig, 
starter etter påske
09 April, 2018

Prosjekt ferdig -
Lom, Vågå og 
Dovre øst
15 December, 2018

Prosjekt ferdig - Sel Heidal og Lesja 
Joramo
28 February, 2018

Sel Nedre 
Heidal Del 1

Jun 1 - Feb 28

Sel Nedre 
Heidal Del 2

Lesja Joramo

Vågå Nordherad

Lom Bøverdalen Del 1 Feb 15 - Dec 
15

Lom Bøverdalen Del 2

Dovre øst

Antall kunder

Område Signerte
avtaler

Angret
vil ikke 
ha 
fiber

Kunder 
ønsker å 
vente med 
oppkobling

Kunder på 
nett

Sel Nedre 
Heidal del 1 

110 16 14 80

Sel Nedre 
Heidal del 2

97 11 16 70

Lesja 
Joramo

56 4 19 33
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7. KOMPETANSE

7.1  Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal

Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal er ett av seks karrieresentre i Oppland.
Karrieresentrene er fylkeskommunens satsing på opplæring og karriereveiledning for voksne, og er et partnerskap 
mellom Oppland Fylkeskommune, kommunene i regionen og NAV.

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 Arne Christian Mæhlum.

Regionalt Kompetanseforum
Ole Aasaaren (fram til 1.9.17), Frode 
Damstuen (etter 1.9.17) er leder av Regionalt 
kompetanseforum, som har følgende øvrige 
medlemmer:
- Kristin Undseth, rektor NGVGS
- Unnvald Bakke, repr. fra kommunene
- Trygve Groven, NGNF
- Anne Larsen, Karriere Oppland
- Arne Christian Mæhlum, NAV
- Svanhild Krukhaug Vatn, 
  Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal

Regionalt kompetansforum er styringsgruppe 
for karrieresenteret. I 2017 har utvalget hatt 
4 møter.

Oppgaver:
• Karriere- og studieveiledning
• Videregående opplæring for voksne
• Koordinering, utvikling og styrking 

av utdannings- og yrkesveiledning i 
grunnopplæringen

• Tilrettelegging for fagskole 
og høgere utdanning

• Nettverksutvikling og 
registrering av kompetansebehov

• Opplæring og veiledning 
på DPS avd. Otta

Sentrale saker i 2017:
Samfunnskontrakt for flere læreplasser
Integrering og opplæring av flyktninger
Kompetansetiltak for lokalt næringsliv og kommuner

Alternative opplæringsmodeller
Regionrådet finansierer medlemskap i 
Studiesenteret.no – dette gir adgang til et nettverk 
for desentralisert utdanning, med tilknytning til 
høgskoler og leverandører av utdanningstilbud.

Studieaktivitet i 2017
Høgskole og fagskole:
188 studenter fordelt på sykepleie, vernepleie, 
barnehagelærer, lærerutdanning, bedriftsøkonomi, 
regnskap og revisjon, organisasjon og ledelse, 
rådgivning, pedagogikk, utviklings- og samfunnsarbeid.
Etterutdanning i eldreomsorg (pilot i Nord-
Gudbrandsdalen), rus og avhengighet og 
kompetanseheving for ped.ledere i 6K.

Videregående opplæring:
Yrkesfag
44 har avlagt fagprøve i perioden i fagene anleggs-
maskinfører, anleggsmekaniker, barne- og ungdoms-
arbeider, bilfaget lette kjøretøy, byggdrifter, elektriker,
fjell- og bergverksfaget, helsearbeiderfaget, kokke-faget, 
logistikkfaget, reiselivsfaget, salgsfaget og yrkes-sjåførfaget.  
De fleste av disse har hatt veiledning/opplæring 
ved Karrieresenteret.

Generell studiekompetanse
26 personer på fellesfag.

Lærerstudenter gjennom Studiesenteret.no og 
Høgskolen Sør-Øst Norge, avd. Notodden.
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8.1  Idretts- og fysakkoordinator

E æ aktiv æ du?

Prosjektet ble starta i 2013 og har som mål å få 
etablert et varig aktivitetstilbud for unger med 
spesielle behov, og alle som av ulike årsaker faller 
utenfor annen organisert aktivitet.

Prosjektet skal skape et aktivitetstilbud for ungene 
og en møteplass for pårørende i alle 6 kommunene. 
Foreldre/foresatte og søsken har derfor også vært 
invitert med på aktivitetsdagene. Målet er at alle 
får en positiv opplevelse i et fellesskap. Totalt har 
det vært 124 personer (barn og voksne) med på 
aktivitetene i 2017.

Regionrådet har ansvar for oppfølgning og ledelse 
av prosjektet. Det er etablert ei styringsgruppe der 
foreldre til unger med spesielle behov, helsesøstre 
og kommunefysioterapeuter fra alle kommunene 
deltar.

I 2017 ble disse aktivitetene
prøvd arrangert:

12. mars: Hundekjøring på Dovre
23. april: Svømming Fron badeland
21. mai:  Gardsbesøk på
  Graffer i Lom
11. juni:  Riding på Lesja
10. sept.: Klatreaktiviteter/riding i
  Brimiskogen Klatrepark
  i Vågå
15. okt.: Riding og aktiviteter
  på Høvringen i Sel
12. nov.: Svømming i Skjåk

Fotos: Arbeidsgruppa
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Stolpejakten i Sel

Som en av de første i Gudbrandsdalen startet Sel 
kommune opp med «Stolpejakten».
Initiativtager var Folkehelsegruppa i Sel og 
arrangører var Heidal idrettslag, Sel idrettslag og 
Otta idrettslag i samarbeid med Sel kommune, 
Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, Sandbumoen Vel, 
Dahle Vel og Mysusæter Vel.

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt 
plassert i ulike kommuner. Stolpene kan registreres 
både manuelt, digitalt og ved å laste ned en 
applikasjon på mobilen, slik at man kan scanne QR-
koden som hver stolpe er utstyrt med. 

Stolpejakten tar sikte på å aktivisere både 
unge og gamle; inaktive, skoleelever, syklister, 
funksjonshemmede og rullestolbrukere – eller de 
som rett og slett ønsker å gjøre seg bedre kjent i 

byen og distriktet. Stolpejakten er en allmennyttig 
forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant 
folk flest i hele landet. Stolpejakten er et gratis 
tilbud. 

Kart over stolpene ble distribuert til alle hus-
stander i Sel og lagt ut på forskjellige steder i 
kommunen.

Gjensidigestiftelsen har gjennom tilskudd på
kr 140.000 gjort det mulig å realisere Stolpejakten.
Det ble utplassert 50 stolper i Sel kommune 
fordelt på områdene Selsverket og Otta, Heidal, 
Sandbumoen, Dahle, Sel og Mysusæter. Oppstart 
var 25. august, og i løpet av 2 måneder har 693 
personer deltatt i jakta.

Stolpejakten i Sel fortsetter med de samme 
stolpene i 2018.

8. ATTRAKTIVITET OG SAMFUNNSUTVIKLING

OPPTUR i Nord-Gudbrandsdalen
 
I år hadde DNT Gudbrandsdalen et samarbeid om 
OPPTUR med Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, 
et veldig positivt samarbeid. May Britt Josten, DNT 
Gudbrandsdal og Stian Høglien fra Regionrådet 
var ansvarlige ledere, og Cecilie Asp var med som 
lokalkjent guide på turen.

Opptur er et årlig arrangement i regi av DNT 
for alle 8. klassinger i hele landet. I vår region var 
114 elever og lærere fra 5 ungdomsskoler med på 
tur til Anaripigg (1211 moh) på Høvringen. Alle 
ungdomsskolene i regionen hadde fått tilbud om å 
være med, og det var skoler fra 3 av 6 kommuner 
som hadde mulighet til å bli med på tur denne 
strålende vårdagen. De som deltok var Heidal 
skole, Otta ungdomsskole, Dovre ungdomsskole, 
Lesja skole og Lesjaskog skole.

Foto: May Britt Josten, DNT Gudbrandsdal

Idrettsforum i Nord-Gudbrandsdalen
 
Etter initiativ fra kommunene ble det i januar 2017 
opprettet et Idrettsforum i regionen. Forumet har 
hatt 3 møter i meldingsåret, der agendaen har vært 
fordeling av spillemidler, anleggssituasjonen i Nord-
Gudbrandsdalen, samarbeid med idrettsrådene, 
arrangement av felles aktiviteter, ildsjelpris idrett og 
erfaringsutveksling.

I tillegg har det vært avholdt møte med Oppland 
Fylkeskommune om prioritering og fordeling av 
spillemidler. 

Arbeidsgruppe for Idrettsforum:

• Kari Hånsnar Skjåk kommune
• Trond Byre-Haakensen Lom kommune
• Mona Sveen Vågå kommune
• Mette Josten Sel kommune
• Anethe Kleven Dovre kommune
• Sonja Mathisen Lesja kommune
• Stian Høglien Idretts- og

 fysakkoordinator 
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8.2  Ung i Nord-Gudbrandsdalen

Ung i Nord-Gudbrandsdalen er ett av seks regionale ungdomsprosjekter i Oppland fylke. Arbeidet har tatt 
utgangspunkt i hovedlinjene til ungdomspolitikken for Oppland fylkeskommune. Videre er prosjektplan for Ung i 
Nord-Gudbrandsdalen (tidligere Ung i Nasjonalparkriket) og regionrådets handlingsplan for 2017 lagt til grunn.

Ungdommens Regionråd (URR) skal bestå av to 
representanter fra hvert av de kommunale ung-
domsrådene, og skal arbeide for ungdommen sine 
interesser og tale ungdommens sak.

Lom kommune har ikke hatt ungdomsråd i 2017, og 
det har også vært vanskelig å rekruttere ung- 
dommer i Dovre til å danne ungdomsråd i kom-
munen.  URR har gjennomført tre møter i løpet 
av året, men flere har vært avlyst p.g.a. for lite 
oppmøte.

I januar gikk den årlige ungdomsrådssamlinga av 
stabelen. Denne gang var det Skjåk ungdomsråd 
som var vertskap. De hadde lagt opp til et pro-
gram med god tid både til faglige og sosiale aktivi-
teter, med bl.a. Endre Skjåk og Aud Hove som 
foredragsholdere.

Ungdommens Regionråd var til stede med 3 
representanter på den første konferansen for 
Fjellungdom som ble arrangert på Golsfjellet 
27. - 29. januar. På agendaen var bl.a. ungdoms-
medvirkning og det politiske systemet, og diskusjon 
rundt temaet «Fjellungdom – felles utfordringer».

Trygt hjem for en 50-lapp er et viktig 
trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-
Gudbrandsdalen. Ordningen blir brukt i forbindelse 
med festlige arrangement og fritidsaktiviteter.

Sosiale samlingsarenaer 
Ung i Nord-Gudbrandsdalen støtter mange av de 
tiltakene som kommunene tilbyr ungdommene. 
Kommunene har god kjennskap til sine egne 
ungdomsmiljøer og deres behov, og det er viktig 

å støtte gode aktiviteter og arrangementer for og 
med ungdom. Som eksempel kan nevnes «Natt 
på muséet», som i 2017 hadde tema og innhold 
om Svartedauden. Dovre kommune arrangerte 
kodeklubb som gikk over flere kvelder, og 
ungdommene fikk prøve enkel koding i scratch, 
elektronikk, 3D-printing og robotikk. Sel kommune 
arrangerte kreativ sommerskole med aktiviteter 
som bl.a. skating, knivlaging, grafitti og koding.

UKM – Ung Kultur Møtes -  er et 
interkommunalt samarbeid med egen 
styringsgruppe, som arbeider med tiltak gjennom 
hele året. UKM Norddalen har også en egen UA-
gruppe (Unge arrangører) med en representant 
fra hver kommune, som er med og planlegger og 
gjennomfører mønstringshelga. I 2017 deltok 283 
deltakere mellom 10 og 21 år, og det ble holdt 
3 forestillinger i Otta kulturhus. I tillegg ble det 
arrangert utstillinger og kunst workshop. 

Deltakere på ungdomsrådssamling i 2017 Natt på museet: Kø for å melde seg på.

Fra UKM 2017
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Ungdom og entreprenørskap 
Ung i Nord-Gudbrandsdalen setter fokus på entre-
prenørskapsaktiviteter for å stimulere ungdom til 
innovasjon og entreprenørskap. Alle kommunene 
i regionen er medlemmer i Ungt Entreprenørskap 
Oppland, og medlemskontingenten blir betalt av 
regionrådet. Alle skolene i Nord-Gudbrandsdalen 
driver med entreprenørskapsarbeid, men med litt 
varierende omfang. Målet har vært å få til et mer 
helhetlig opplegg rundt entreprenørskapsarbeidet, 
og sette fokus på en mer innovativ tenking.

Klyngesamarbeid for ungdom
og entreprenørskap i fjellområdene
var et prosjekt i regi av Østlandsforskning. I tillegg 
til Nord-Gudbrandsdalen deltok Hallingdal, Vest-
Telemark og Fjellregionen. Det ble satt ned en lokal 
prosjektgruppe, og Otta ungdomsskole ble valgt ut 
som pilotskole.

Målet med prosjektet var å øke entreprenør-
skapskompetansen, og gi elevene større kunnskap 
om hvilke ressurser som ligger i vårt nærområde, 
og hvordan disse kan utnyttes enda bedre. For å 
dokumentere arbeidet i prosjektet ble det laget en 
film som har vært en nyttig kilde for erfaringsdeling 
til andre skoler i vår region. 

Prosjektet er videreført, og skal i 2018 ha fokus på 
erfaringsdeling på tvers av regionene.

Kokkekamp og elevbedriftsmesse 2017
Det er fjerde året Regionrådet Nord-Gudbrands-
dal arrangerer Kokkekamp sammen med 
Gudbrandsdalsmat og Opplæringskontoret 
Brimikjøken. Det er et prosjekt i faget Mat og helse 
i 9.klasse, og munner ut i en finaledag på våren.

Vinner av Kokkekamp 
2017: Heidal skule

Prosjektgruppe: 
• Kristin Haave, prosjektleder
• Frode Damstuen, næringsutvikler 

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal
• Hans Bjørner Talleraas,

næringskonsulent Dovre kommune
• Torfinn Stenersen,

næringssjef Sel kommune
• Åshild Amundsen,

næringssjef Lom kommune
• Leif Solheim, rektor Otta ungdomsskole
• Inger Elin Nes Hjelle, konstituert daglig 

leder Ungt Entreprenørskap Oppland
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Vinner av Kokkekamp 2017:  
1. Heidal skule
2. Vågå ungdomsskule
3. Lom ungdomsskule

Otta ungdomsskole ble vinner av beste kjeks.
Se oppskrift til høyre.

Målsettinger:
• Auka kunnskap om lokalprodusert mat
• Rekruttering til matfaglege utdanningar
• Bevisstheit om lokalt landbruk og reiseliv 

hjå elevane
• Omdømmebygging og auka lokalkunnskap
• Inspirere til gründerskap

Rauostknask - oppskrift:
• 100 g romtemperert smør fra Avdem
• 200 g brun farin
• 1 ts vaniljesukker fra Aukrust
• 2 Gudbrandsdalsegg
• 150 g hvetemel
• 50 g lettkokte havregryn
• 1 ts bakepulver
• 150 g Gudbrandsdalsost i biter
• 150 g hvit sjokolade i biter
• 150 g tørket tranebær
• 150 g cashew

Slik gjør du:
Skjær brunosten og tranebærene i ønsket 
størrelse, hakk sjokoladen og cashew i 
ønsket størrelse. Pisk smør, brun farin og 
vaniljesukker godt. Tilsett eggene (gjerne 
plommene først), før mel, havregryn 
og bakepulver tilsettes. Rør deretter 
inn sjokolade, tranebær og cashew. Rør 
brunostbitene inn til slutt.
Når alt er godt blandet, fordel emner på et 
bakepapirkledd stekebrett og stek dem midt 
i ovnen på 170 gr. i ca 12 minutter. Steketiden 
varierer etter størrelsen på cookiesene, og 
den kan være alt fra 10-14 minutter.
De skal være myke når du tar dem ut av 
ovnen. De stivner når de avkjøles.

Kokkekamp
• er for 9. klasse i regionen
• Gjennom skoleåret blir Kokkekamp satt 

på dagsorden i mat- og helsefaget, både 
gjennom oppgavetrening og ved å lære om 
lokal mat.

• Hver vår samles alle 9. klassene i 
Vågåhallen, og finalelagene konkurrerer om 
å bli best

Kokkekamp skal:
• øke kunnskapen om lokal mat
• øke rekruttering til kokkeyrket
• gjøre elevene kjent med produkt og 

produsenter av lokalmat ved å bruke disse 
i mat- og helsefaget, og i kokkekampfinalen

8. ATTRAKTIVITET OG SAMFUNNSUTVIKLING
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Elevbedriftsmesse
Som en del av regionrådets satsing på entre-
prenørskap for ungdom ble det arrangert elev- 
bedriftsmesse samtidig med Kokkekamp i Vågå-
hallen den 4. mai. De som deltok var Lesja 
skole, Otta ungdomsskole, Heidal skole og Vågå 
ungdomsskule - til sammen 20 elevbedrifter. 
Elevbedriftsmessen er et samarbeid med Ung i 
Nord-Gudbrandsdalen og Ungt Entreprenørskap 
Oppland, og er en arena der skoler og elever som 
har elevbedrifter skal få møtes, få inspirasjon
og mulighet til å synliggjøre sine entreprenør-
skapsaktiviteter. 

Tre forskjellige juryer skal bedømme 
bedriftene ut i fra:
1. beste elevbedrift
2. beste produkt og beste tjeneste
3. beste profil

Explore Nasjonalpark1 vant i kategorien for beste 
elevbedrift, og gikk videre til elevbedriftsmesse 
for Region Øst, som blir arrangert i regi av Ungt 
Entreprenørskap. Der vant de den gjeveste prisen 
og ble kåret til «Beste elevbedrift» i region øst i  
2017.

Explore NasjonalparkI vant som beste elevbedrift under 
elevbedriftsmessa i Vågåhallen. Foto: Kristin Haave, Regionrådet

8. ATTRAKTIVITET OG SAMFUNNSUTVIKLING
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Ungdomsmusikalen
Riverland 2017/18

Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdalen markerer sitt 20 års jubileum ved å sette opp en selvskrevet musikal 
som har fått navnet Riverland. Det er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og 
Lesja. 

Siden oppstarten i 1998 har ca. 1150 ungdommer 
i alderen 15-25 år deltatt i de 12 tidligere musikal-
oppsetningene. I 2017/18 presenterer regionen 
med stolthet oppsetning nr. 13, som for første gang 
er en egenprodusert musikal som har fått navnet 
Riverland. 

Alle ungdommene som meldte seg, har fått delta, 
og Riverland har urpremiere i april 2018.

Litt om Riverland
Riverland er bygt opp rundt tekster og musikk av
Lars Bakke og bandet LOMSK sin utgivelse av 
«Amerikabrevet» i 2007. Handlingen er basert på 
utvandringen fra Nord-Gudbrandsdalen til Amerika 
i 1890-årene, der vi følger familien Elvestad fra Lom 
i flere slektsledd og deres liv fram til i dag. Noen av 
familiemedlemmene utvandret, og noen ble igjen i 
Lom. 

Det blir en musikalsk variert oppsetning og en 
handling som historisk er viktig å fortelle. At 

Riverland er egenprodusert med lokal tekst-
forfatter og komponist gir musikalen et særpreg 
som 100% lokalt produkt.

Audition fant sted første helga i oktober med
51 påmeldte ungdommer. Det har vært 4 øvings-
helger frem til jul, og øvingene tegner bra for 
resultatet! 

Økonomi
Riverland har et budsjett på kr 1.900.000.

Ungdomsmusikalkunstnere
er et nytt tilbud knyttet til ungdomsmusikalen. 78 
ungdommer fra 3 kommuner i regionen skal lage 
bilder til en kunstutstilling inspirert av tekstene 
i Riverland. Hver enkelt får utdelt en tekst fra 
musikalen, og skal tolke den i form av et maleri, 
blyanttegning, datagrafikk, foto eller andre visuelle 
uttrykk. Disse skal utgjøre en salgsutstilling som vil 
stå i Otta Kulturhus våren 2018.

8. ATTRAKTIVITET OG SAMFUNNSUTVIKLING

Fra øvingene til Riverland:
Foto: Stian Høglien, Regionrådet
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Hovedmålsettinger med satsingen
på Ungdomsmusikalen:
1. Gi et rusfritt tilbud til ungdom som ikke 

finner mer tradisjonelle kulturtilbud 
attraktive

2. Skape en sunn nettverkskultur
3. Mangfold og inkludering: Skape en arena 

der ungdom kan eksponere seg, der det 
blir oppfordret til å vise mangfold. Åpenhet, 
inkludering og nedbygging av fordommer skal 
ligge i bunnen gjennom hele prosjektet

4. Utvikle regional identitet, stolthet, 
optimisme og framtidstro med et prosjekt 
som er basert på positiv og offensiv 
tenkning, og på tvers av kommunegrenser

5. Utvikle egenskaper som selvtillit, 
samarbeidsevne og kreativitet gjennom 
mestring, målrettet arbeid og ansvar for å nå 
felles mål

6. Utvikle egenskaper som på sikt gir grunnlag 
for gründermentalitet, entreprenørskap og 
næringsutvikling

7. Ta ryggtak på Jantelova. Det er en god ting 
at ingen er like, og det er lov å være flink!

Instruktører:

Manusforfatter:  Arnulf Haga, Verdal

Tekstforfatter
og komponist:  Lars Bakke, Lom

Regissør og scenograf: Arild Halvorsen, Hamar

Musikalsk leder:  Mattis Sørum, Dombås

Koreograf:  Hallgrim Hansegård,
   Fagernes

Innstuderingsleder: Jon Bugge Mariussen, 
   Nesodden

Solistansvarlig:  Ingeborg Dalheim,
   Dovre/Oslo

Koransvarlig:  Tone Jorunn Tveito,
   Vågå/Lårdal

Repetitør:  Grete Vargeid, Vinstra

Lyd:   Kaare A.H. Bryhn, Otta

Lys:   Jostein Kjorstad,
   Sør-Fron

8. ATTRAKTIVITET OG SAMFUNNSUTVIKLING



28   Årsmelding 2017

8.3  Videreføring av bolystprosjekt 2013-16
  ”200 Ledige Hus”

Flere gardsbruk i Nord-Gudbrandsdalen er over tid blitt stående uten fast bosetting. Med dette som utgangspunkt 
ble bolystprosjektet «200 ledige hus» gjennomført 2013-2016. Arbeidet ble videreført i 2017 på grunn av positive 
erfaringer gjennom prosjektarbeidet.
 

Det er fremdeles mange ledige småbruk og hus i 
Nord-Gudbrandsdalen.

De aller fleste eiere av ledige småbruk og hus vil 
ikke selge eller leie ut eiendommen; det krever 
systematisk arbeid for å oppnå dette.

Det er overraskende stor pågang fra folk som vil 
flytte til regionen og kjøpe eller leie seg småbruk 
her. Det er avgjørende at disse personene og 
familiene blir fulgt opp med tanke på å få til reell 
flytting. Gjennom oppfølging av familier fra blant 
annet Nederland og Estland har vi erfart at blant 
annet språk, dialekt, ID-nummer og kunnskap om 
regionen er noen av utfordringene som potensielle 
tilflyttere trenger bistand og oppfølging på. 

I dag er interessen for tilflytting større enn 
tilgangen på hus, og det er derfor avgjørende å få 
flere til å leie ut eller selge for å få til økt tilflytting. 

Prosjektleder Cecilie Asp sluttet i stillingen 31.12.17. 
Ny prosjektleder er tilsatt fra 1.5.18.

• Oppfølging av eiere av ledige småbruk og 
hus slik det har vært gjort i prosjektet, gir 
resultater. Da prosjektet ble avsluttet, var 
60 av de ledige hus og småbruk som ble 
kartlagt i 2013 solgt. I løpet av 2017 har 
dette tallet passert 80. 

• Vår oppskrift er systematisk og 
vedvarende kartleggings-, koblings-, 
informasjons- og påvirkningsarbeid. 
  

• Hensynet til fast bosetting må ha en stor 
plass i behandling av saker etter jord- og 
konsesjonsloven.

8. ATTRAKTIVITET OG SAMFUNNSUTVIKLING

28   Årsmelding 2017

Illustrasjon:  
Egil Torin Nåsheim
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          NGLMS og Sykehuset Innlandet:

8.4       Organisering av drifts- og utviklingsråd (DUR)

8. ATTRAKTIVITET OG SAMFUNNSUTVIKLING

Årsmelding 2017   29

Mandat og rolle:
• Være en formell overordnet arena for 

strategisk og langsiktig planlegging mellom 
LMS, kommunene i Nord-Gudbrandsdalen og 
helseforetaket, dvs. bidra til videreutvikling 
av eksisterende og oppprettelse av nye 
spesialisttilbud på NGLMS.

• Sikre god informasjons- og kunnskapsutveksling 
om tjenestene i Nord-Gudbrandsdal og 
helseforetaket i relevante fora

• Nedsette arbeidsgrupper som skal vurdere 
faglig utvikling, aktuelle samarbeidsformer og 
utarbeide lokale samarbeidsavtaler mellom 
helseforetaket og kommunene i Nord-
Gudbrandsdalen.

DUR kan ta beslutninger som omfatter samhandling 
eller samarbeid mellom NGLMS og SI - sakene må 
være forankret hos ansvarlige i begge virksomheter.

Deltakere:
• Regionrådsleder
• Ordfører i vertskommunen
• Leder i 6K helse
• Virksomhetsleder NGLMS
• Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester
• Divisjonsdirektør Divisjon Lillehammer

Leder / nestleder:
Regionrådsleder og ordfører i vertskommunen 
veksler på rollene annethvert år.

Referent:
Virksomhetsleder NGLMS

Sentrale samarbeidspartnere:
Regionale utvalg (fra kommunen) som er sentrale 
samarbeidspartnere for DUR:
• 6K Helse: Kommunalsjefer helse og omsorg 

i Nord-Gudbrandsdalen og koordinator i 
samfunnsmedisin

• Kvalitetsutvalg interkommunale tjenester 
NGLMS: Kommuneoverlegene i NG, 
hovedtillitsvalgt (verstkommune), representant 
Fagforbundet samhandlingsledd Nord-
Gudbrandsdalen, representant fra helse- og 
omsorgstjenester i deltakerkommunene, 
overlege NGLMS, virksomhetsleder NGLMS 
og koordinator i samfunnsmedisin

• Brukerutvalg NGLMS: Brukerrepresentanter 
fra Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk og Fron 
og virksomhetsleder NGLMS

• Kommuneoveerlegeforum: 
Kommuneoverlegene i NG, overlege NGLMS 
og koordinator i samfunnsmedisin

• Fastlegeforum: Alle fastleger og overlege 
NGLMS inviteres til møtene. Ledet av 
koordinator i samfunnsmedisin

• Dialogmøte forankret i vertskommuneavtalen 
der bl.a. administrativ ledelse, tillitsvalgte og 
brukerrepresentanter vil bli invitert

Leder i utvalgene kan be om at saker fremmes i 
DUR via leder i DUR.
Representantene fra Sykehuset Innlandet har ansvar 
for å sikre samarbeid med samhandlingsdirektør og 
brukerutvalg i foretaket.

Som en del av det regionale helsesamarbeidet ble etablering av drifts- og utviklingsråd (DUR) mellom Nord-
Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS) og Sykehuset Innlandet (SI) behandlet i Regionrådet den 23.09.16, 
og er senere oppdatert i mai 2017. Den klare målsettingen er at DUR skal bli helt sentralt for å sikre samhandling 
og videreutvikling av tilbud av helsetjenester i regionen.
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9.1  Administrative samarbeidsorgan

Rådmannsutvalget
• Svein Holen - Skjåk, leder 
• Willy Sægrov - Lesja
• Halvor Nissen - Dovre
• Kaija Eide Drønen - Sel
• Jan Egil Fossmo /  

Knut Helge Rønning - Vågå
• Ola Helstad - Lom
• Frode Damstuen - Reg.rådet

6 K Helse
• Iren Ramsøy - Sel 
• Reidun Løvås / 

Finn Bergseth - Dovre
• Therese Gjersø Hole - Lesja
• Jan Egil Fossmo / Synnøve 

Vistekleiven - Vågå
• Bjørn Bakke - Lom, leder
• Hilde Reitan - Skjåk

6 K Næring
• Rigmor Bøe - Lesja
• Inge Angard - Dovre
• Torfinn Stenersen - Sel
• Åshild Amundsen - Lom
• Eli Johanne Lundemo - Skjåk
• Live Brimi - Vågå
• Frode Damstuen - Reg.rådet

9. REGIONALT SAMARBEID

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. 
Daglig leder deltar i rådmannsutvalget og tidvis 
i 6K Næring.
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9.2  Interkommunalt samarbeid 
  i Nord-Gudbrandsdalen

9. REGIONALT SAMARBEID

Samarbeidstiltak Reg.råd Dovre Lesja Lom Sel Skjåk Vågå Organisert Merknad
Regionråd/Regionkontoret § 27 Eget rettssubjekt
RegionData § 27 Eget styre, ikke rettssubj.
Gudbrandsdalsmusea AS AS inkl private og midtdalen
Idretts - og fysakkoordinator Samarbeid
200 Ledige Hus - Bolyst Samarbeid
”Ung i Nasjonalparkriket” Samarbeid
UKM-ungdommens kulturmønstring Samarbeid
Ungdomsmusikal Samarbeid
Sekretariat for kontrollutvalga i Nord-Gudbr.dalen § 27 Eget styre, ikke rettssubj.
Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon § 27 Inn i Innlandet Revisjon IKS fra 1.1.18.
NGR - Interkommunalt renovasjonsselskap IKS
Felles innkjøpsordning Samarbeid
Felles legevaktvarsling (inkl N-Fron,S-Fron) Vertskomm. Sel
Regional legevakt Vertskomm. Sel
Sengeavdeling Vertskomm. Sel
Lokalmedisinsk senter NGLMS Vertskomm. Sel
Kreftkoordinator Prosjekt Sel
Koordinator i samfunnsmedisin Vertskomm. Sel
Ruskoordinator (ikke Lesja) Prosjekt Sel
Felles jordmorvakttjeneste Vertskomm. Sel
Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal Samarbeid Driftstilskudd
6 K Helse-6 K Skole-6 K Næring-6 K Personal/Økonomi Samarbeid Rådmannssamarbeid
Rådmannsutvalget Samarbeid Rådmannssamarbeid
Fjellnettverket Medlemskap
Nasjonalparkkommuner og Nasjonalparklandsbyer Forening Norsk Fjellmuseum
NAV - Gjeldsrådgivning Vertskomm. Sel
NAV - regional modell Partnerskap Ny prosess på gang
Geodatasamarbeid - NGGIS Vertskomm. Sel 
PPT NG Vertskomm. Sel
Nasjonalparkriket Reiseliv AS Samarbeidsavtaler
Eidefoss AS AS
Arbeidsgjevarkontrollen i Nord-Gudbrandsdal Vertskomm. Vågå 
Skatteoppkrevjaren i Ottadalen Vertskomm. Vågå
Tilsyn i byggesaker  Vertskomm. Vågå
IKA Opplandene §27 - Arkivfagl.samarb
KUF-fondet for Oppland AS AS Kontorsted: Lillehammer
Gudbrandsdal Krisesenter IKS IKS Lillehammer
Kulturskole Vertskomm. Dovre
Barneverntjenesten Vertskomm. Sel
Barneverntjenesten Vertskomm. Skjåk
Voksenopplæring Samarbeid
Brannvesen Vertskomm. Dovre
Brannvesen Vertskomm. Skjåk
Felles landbrukskontor Vertskomm. Vågå og Lesja
Skogbrukssjef Vertskomm. Vågå
IT-tjenester Vertskomm. Skjåk
Psykisk helsevern Samarbeid
Psykiatritjeneste Vertskomm. Lom
Renovasjon Samarbeid
Felles kulturkalender Samarbeid
Jora Miljøstasjon Vertskomm. Dovre
Feiervesen Vertskomm. Dovre
Lesja-Dovre Vekst/arbeidsmarkedstiltak Vertskomm. Dovre
Skåppå AS AS Vågå
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10.   Regionreformen

10. REGIONREFORMEN

Fylkesmannen
Regjeringen har besluttet at fylkesmannsembetene 
i Oppland og Hedmark skal slås sammen til ett 
embete fra 1. januar 2019.

For å få en god regional balanse i tallet på offentlige 
arbeidsplasser, ønsker regjeringen å vurdere 
fylkesmannens lokalisering i sammenheng med 
lokalisering av fylkeskommunenes administrasjoner, 
sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore 
Sanner. 

Tidligere justisminister, nå stortingsrepresentant 
Knut Storberget (52) fra Elverum, ble i statsråd 
den 21. juni utnevnt til ny fylkesmann i det nye 
storfylket. Det nye fylkesmannsembetet legges til 
Lillehammer.

Fylkeskommunen
Etter stortingsvalget ble det endelig at Hedmark og 
Oppland blir sammenslått til ett fylke. 

Sammenslåingen skjer med virkning fra 1. 
januar 2020. Hamar blir hovedsete i den nye, 
sammenslåtte fylkeskommunen, men mange 
funksjoner legges også til Lillehammer. Innlandet 
blir navnet på den nye fylkeskommunen. Det blir 57 
representanter i det nye fylkestinget. 

Det nye fylket skal styres etter en formannskaps-
modell. Det betyr at parlamentarismen, altså 
ordningen med fylkesråd (fylkesregjering), avvikles i 
det som nå er Hedmark fylkeskommune. 

Oppland fylkeskommune styrer allerede i dag etter 
formannskapsmodellen.

Til stortingsvalg vil Oppland og Hedmark fortsatt 
opprettholdes som egne valgkretser, men de to 
fylkene vil bli én valgkrets i fylkestingsvalget.
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Regionrådlederne i Midt-Gudbrandsdal, Valdres og Nord-Gudbranddalen drøfter felles strategi for regionreformen.
F.v: Ole T. Muriteigen, Torun Klosbøle og Bjarne Eiolf Holø
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11. REGIONDATA

  Årsmelding for regionalt IKT-samarbeid i Nord-Gudbrandsdalen:

11.      RegionData
  

Den overordna digitaliseringsstrategien vart vedteken i RegionData sitt styre i juni 2017 med etterfølgjande vedtak 
i kvart kommunestyre. Arbeidet med å etablere eigne handlingsplanar i kvar kommune er nå igangsett, og det 
overordna målet er fortsatt nedfelt i følgjande visjon: 
- Kommunane i region Nord-Gudbrandsdal skal  levere digitale tenester som gjev innbyggjarar og næringsliv eit 
reelt digitalt fyrsteval.

Målsetting – vedtak om eigendrift
Kommunane skal vera fulldigitalisert innan 2020.
I tråd med vedtaket i Regionrådet sitt Arbeidsutval 
frå 2016 vart arbeidet med å vurdere IKT-drift i 
eigen regi igangsett. Utarbeidd rapport konkluderte 
med ei anbefaling om å etablere eigendrift av 
RegionData sin serverfarm i staden for å kjøpe 
same tenestene ute i marknaden. 

Styret vedtok etablering av eigendrift, der Sel 
kommune vart tildelt ansvaret for å etablere 
driftstenestene og å rekruttere tre tilsette med 
fagkompetanse til dette arbeidet. IKT-drift vil vera 
operativ frå juni 2018. Denne etableringa er ei 
styrke for regionen i og med at ein etablerer ei ny 
type kompetansearbeidsplassar.

Samtidig har det vore utgreidd og arbeidd med ny 
administrativ organisering av RegionData, noko ein 
reknar med blir sluttført tidleg i 2018.

Hendingar i 2017
Av større hendingar i 2017 kan følgjande nemnast:
• Visma flytt PPT – ny skyløysing for regional 

PPT-teneste
• Visma Flyktning – innføring av fagsystem for alle 

eigarkommunar

• Visma VSA for Familia og Profil – innføring av 
elektronisk arkiv kobla mot sak- og arkivsystem

• SvarInn/SvarUt – digital sikker postforsendelse
• Ekstern Print – fullautomatisert 

fakturaadministrasjon
• WS Inkasso – integrasjonsløysing mellom 

inkassosystem og økonomiplattform

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

Kaija Eide Drønen og Svein Holen har i 
meldeperioda vore styreleiar og nestleiar.
Dagleg leiar i RegionData er Egil Barhaugen.

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 av RegionData blir 
finansiert etter vedteken 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:

Navn

Kaija Eide Drønen leiar
Svein Holen, nestleiar
Willy Sægrov
Halvor Nissen
Ola Helstad
Knut Helge Rønning
Frode Damstuen
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12. ØKONOMISKE NØKKELTALL

12.1 Økonomi og bemanning

Regionkontoret er det politiske sekretariatet for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. Sekretariatet drifter Regionrådets 
ordinære arbeidsoppgaver og de prosjektene som til enhver tid gjennomføres i regi av Regionrådet. Regionrådet er 
også et bindeledd i partnerskapet mellom Oppland fylkeskommunen og kommunene i norddalen.

Kommunal andel av drift Regionrådet 2017

År 2017
  Etter folketall  

 Lik del 50% %-andel
 Etter 

folketall Sum
Lom kommune          150 000 12,52          112 667          262 667 
Vågå kommune          150 000 19,32          173 848          323 848 
Sel kommune          150 000 31,43          282 886          432 886 
Dovre kommune          150 000 14,18          127 664          277 664 
Lesja kommune          150 000 10,87            97 861          247 861 
Skjåk kommune          150 000 11,67          105 073          255 073 
Sum          900 000 100,00          900 000      1 800 000 

Budsjett Parterskapsfondet 2017 – i tillegg legger Oppland fylkeskommune inn kr. 2.500.000

 År 2017

 Lik del 50% %-andel
 Etter 

folketall Sum
Lom kommune            83 333 12,52            62 593          145 926 
Vågå kommune            83 333 19,32            96 582          179 916 
Sel kommune            83 333 31,43          157 159          240 492 
Dovre kommune            83 333 14,18            70 924          154 258 
Lesja kommune            83 333 10,87            54 367          137 701 
Skjåk kommune            83 333 11,67            58 374          141 707 
Sum          500 000 100,00          500 000      1 000 000 

Bemanning pr. 01.01.2017

Navn Stillings- 
størrelse

Kommentar

Frode Damstuen 100 % Fast ansatt. Daglig leder fra 1.9.17
Stian Høglien 100 % Fast ansatt
Kristin Haave 80 % Fast ansatt
Ole Aasaaren 100 % Fast ansatt fram til 1.9.17
Cecilie Asp    40 % Midlertidig ansatt  2017
Bjarne Eiolf Holø Regionrådsleder
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12. ØKONOMISKE NØKKELTALL

12.2     Skjønnsmidler 2017

Tildeling av skjønnsmidler til fornyingsprosjekter i 2017

Søker Samarbeidspartnere Tittel Tildeling
Dovre Utvikle varig bruk av effektive digitale 

arbeidsmetoder i hele organisasjonen
300 000

Lesja Dovre, Lesja, Nordveggen 
AS

Innovasjon ved hjelp av det Grønne 
skifte og samhandling i et progressivt 
jordbruk

350 000

Skjåk Dovre, Lesja, Lom, Sel, 
Vågå, RegionData

Digitaliseringsprosjektet i Nord-
Gudbrandsdalen

300 000

Vågå Sel Flyktningar som ressurs 500 000
Sel Oppland Fylkeskommune Tidlig innsats barn og unge 650 000
Sel Fylkesmannen i Oppland, 

NAV Oppland, Oppland 
Fylkeskommune, Vågå

Flyktningar som ressurs 500 000

Sum Nord-
Gudbrandsdalen

2 600 000

Sum beløp tildelt pr. vertskommune
Dovre 300 000
Lesja 350 000
Skjåk 300 000
Vågå 500 000
Sel 1 150 000
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12. ØKONOMISKE NØKKELTALL

12.3 Partnerskapsmidler 2017

Prosjekt Prosjektnavn Innvilget 
beløp

Vedtak

PF 01/2017 Regional næringsavdeling 500 000 12/9/2016

PF 04/2017 Kultur- og naturbasert næringsutvikling 800 000

PF 05/2017 Tilflytting 250 000

PF 06/2017 Ung i Nord-Gudbrandsdal 200 000

PF 06/2017 Trygt heim for en 50-lapp 50 000

PF 06/2017 Ungdomsmusikalen 700 000

PF 07/2017 Kokkekamp 80 000

PF 08/2017 Idretts- og fysakkoordinator 300 000

PF 09/2017 Karrieresenteret 60 000

PF 10/2017 Unge Talenter 50 000 2/17/2017

PF 11/2017 NRK’s Sommertog 2017 150 000 6/16/2017

Sum innvilget beløp 3 140 000

Regionrådet bevilget i møte 09.12.16, sak 22/16, kr 800.000 til aktiviteter innen kultur- 
og naturbasert næringsutvikling for 2017.

Fordeling av midler til kultur- og naturbasert næringsutvikling i 2017 (PF 04/2017) - se pkt 5.7.
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13. REGIONRÅDET 

13.  Regionrådet 2015-2019
  Regionrådet fra konstituering  30.10.2015 til 2019.

Medlem   Parti Varamedlem og 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 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 Kjersti B. Fremstad gikk inn som fast medlem 
     for Ivar Odnes etter Stortingsvalget 2017
Thorleif Bang   H

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, 
Mariann Skotte, Lesja og 
Elias Sperstad, Skjåk. 
Foto: Arve Danielsen, Fjuken.
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13. REGIONRÅDET

Lesja:
F.v.: Mariann Skotte, 
Hanne Astrup Velure, Jann 
Erik Dalum

Dovre:
Fv.:  Bengt Fasteraune, 
Oddny Garmo, Brynjar 
Berge

Sel:
F.v.: Dag Erik Pryhn, 
Lene Jevnheim, 
Erling Lusæter   

Vågå:
F.v.: Iselin Jonassen, 
Svein Blankenborg, Mette 
Vårdal

Lom:
F.v.:  Bjarne Eiolf Holø, 
Anne-Lise Marstein, Eilev 
Hellekveen

Skjåk:
F.v.: Elias Sperstad, 
Edel Kveen, 
Odd Joar Ramstad

Oppland
Fylkeskommune:
F.v. Anne Marie Sveipe, Ivar 
Odnes, Thorleif Bang
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14.     Saker og møter

Saksnr. Sakstittel Møtedato
PS 1/17 Høringsuttale - Bioøkonomistrategi for Innlandet 17.02.2017 
PS 2/17 Støtte til Prosjektet Unge Talenter for skoleåret 2016/17 17.02.2017 
PS 3/17 Årsmelding 2016 31.03.2017 
PS 4/17 Årsregnskap 2016 31.03.2017 
PS 5/17 ”200 Ledige Hus” - videreføring av arbeidet i regional organisering 31.03.2017 
PS 6/17 Høringsuttale: Fremtidig sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet HF - Idefaserapport 27.04.2017 
PS 7/17 Referatsaker 27.04.2017 

PS 8/17
Oppfølging av forsøk med samordning av Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal og 
Karriere Oppland Midt Gudbrandsdal 

16.06.2017 

PS 9/17 Digitaliseringsstrategi for kommunene i Nord-Gudbrandsdal 16.06.2017 
PS 10/17 NRK ’s Sommertog 2017 16.06.2017 

PS 11/17
Utvikling og formalisering av samarbeidet mellom NTNU og region Nord-
Gudbrandsdal 

16.06.2017 

PS 12/17 Referatsaker 16.06.2017 
PS 13/17 Referatsaker 22.09.2017 
PS 14/17 Referatsaker 10.11.2017 

PS 15/17
Statens Vegvesen handlingsprogram 2018-2023 (2029), utkast til uttalelse hos 
fylkeskommunene og de største bykommunene 

08.12.2017 

PS 16/17 Handlingsplan og budsjett 2018 08.12.2017 
PS 17/17 Møteplan 2018 - Regionråd og Arbeidsutvalg 08.12.2017 
PS 18/17 Valg av leder og nestleder i regionrådet 08.12.2017 

REGIONRÅDET 2017 – saksregister 
Saker med vedtak

Referatsaker
Saksnr. Sakstittel Møtedato
RS 1/17 Tilrettelegging Velferdsteknologi 17.02.2017 
RS 2/17 Svar på søknad om omdisponering av tidlegare tilskot 17.02.2017 
RS 3/17 Kompetanseheving Massivtre 17.02.2017 
RS 4/17 Svar på søknad om tilskudd til kultur og naturbasert næringsutvikling 31.03.2017 
RS 5/17 Svar på søknad om midler til Vågå Freeride 2017 31.03.2017 
RS 6/17 Svar på søknad om midler til kultur- og naturbasert næringsutvikling 31.03.2017 
RS 7/17 Svar på søknad om midler til Loppemarked 2017 31.03.2017 
RS 8/17 Svar på søknad om midlar - Aktivitetar innan kultur- og naturbasert næringsutvikling 31.03.2017 
RS 9/17 Svar på søknad om støtte til Nasjonalparkriket Fotball 2017 31.03.2017 
RS 10/17 Svar på søknad om støtte til HotPot 2017 31.03.2017 
RS 11/17 Svar på søknad om støtte til kulturprosjekt 31.03.2017 
RS 12/17 PF 04/2017: Svar på søknad om støtte til Markens Grøde 31.03.2017 
RS 13/17 PF 04/2017: Svar på søknad om midler til kulturbasert næringsutvikling 2017 31.03.2017 
RS 14/17 PF 04/2017: Svar på søknad om midler til kulturbasert næringsutvikling - 

Gastronomiske Dager 2017 
31.03.2017 

RS 15/17 PF 04/2017: Svar på søknad om midler til kulturbasert næringsuvikling 2017 - 
Handverksveka i Vågå og Dovre 

31.03.2017 
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RS 16/17 PF 04/2017: Svar på søknad om midler til Pilegrimsdager Dovrefjell 2017 31.03.2017 

RS 17/17 PF 04/2017: Svar på søknad om midler til kultur- og naturbasert 
næringsutvikling i samarbeid med Gammel-Kleppe gardshotell 31.03.2017 

RS 18/17 PF 04/2017: Svar på søknad om midlar til jakt og fiskecamp 2017 31.03.2017 
RS 19/17 PF 04/2017: Svar på søknad om stønad til næringsutvikling for Fyrst og Fremst 31.03.2017 
RS 20/17 PF 04/2017: Svar på s øknad om prosjektmidler til Grimsdalsdagene 31.03.2017 
RS 21/17 PF 04/2017: Svar på søknad om støtte til TREseminaret 2017 31.03.2017 

RS 22/17 PF 04/2017: Svar på søknad om midler til kultur- og naturbasert 
nærikngsutvikling - Fjellfilmfestivalen 2017 31.03.2017 

RS 23/17 Svar på søknad til aktiviteter innenfor kultur- og naturbasert næringsutvikling. 31.03.2017 
RS 24/17 Svar på søknad om støtte til Åpningsarrangement for sykkelprosjekt. 31.03.2017 
RS 25/17 Svar på søknad om midler til støtte for kultur- og naturbasert næringsutvikling 31.03.2017 
RS 26/17 Svar på søknad om støtte til Hjerleidutstillinga 2017 31.03.2017 
RS 27/17 Svar på søknad om tilskudd til Dansefestivalen 2017 31.03.2017 

RS 28/17 PF 04/2017: Svar på søknad om økonomisk støtte til forestillingen Kristin 
Lavransdatter 2017 

31.03.2017 

RS 29/17 PF 04/2017: Svar på søknad om midler til Ottamartnan 2017 31.03.2017 

RS 30/17 PF 04/2017: Svar på søknad om støtte til arbeidet med 100års jubileumskonsert 
for Hans W. Brimi høsten 2017 

31.03.2017 

RS 31/17 PF 04/2017: Svar på søknad om stønad til Lom skifestival 31.03.2017 
RS 32/17 PF 04/2017: Svar på søknad om støtte til Lesja Dovre Danseteam 31.03.2017 

RS 33/17 PF 04/2017: Svar på søknad om tilskudd til kultur- og naturbasert 
næringsutvikling i 2017 

31.03.2017 

RS 34/17 PF 04/2017: Svar på søknad om midler til kulturbasert næringsutvikling 2017 31.03.2017 

RS 35/17 PF 04/2017: Svar på søknad om tilskudd til Fjordingsmartnan 2017 31.03.2017 
RS 36/17 Svar på søknad om midler til kultur og naturbasert næringsutvikling 31.03.2017 
RS 37/17 Søknad om midler til prosjektet ”Magnetisk stasjon Dombås 100 år” 31.03.2017 
RS 38/17 Svar på søknad på kultur- og naturbasert næringsutvikling 31.03.2017 
RS 39/17 Svar på søknad om midler til kulturbasert næringsutvikling 2017 31.03.2017 

RS 40/17 PF 04/2017: Svar på søknad om tilskot frå partnarskapmidlane til Diktardagar 
2017 31.03.2017 

RS 41/17 Søknad om støtte til oppgradering av lokaler og drift av forening 31.03.2017 
RS 42/17 Svar på søknad om støtte til sommerskole med Forskerfabrikken 2017 31.03.2017 
RS 43/17 Svar på søknad om støtte til Traktorrock 31.03.2017 
RS 44/17 Svar på søknad fra Heidal Amatørteaterlag 31.03.2017 
RS 45/17 Svar på søknad om annonsestøtte til Troll og Trefestival 2017 27.04.2017 
RS 46/17 Svar på søknad om støtte til ”Arv og Slarv” 27.04.2017 
RS 47/17 Svar på søknad om søtte til arrangementet ”Skjåk i ver’n” 16.06.2017 
RS 48/17 Svar på søknad om prosjektstøtte til Nobilis Norvegica Tintinnabulum 16.06.2017 
RS 49/17 Støtte til ungdomstiltak 2017 16.06.2017 
RS 50/17 Svar på søknad om støtte til Nasjonalparkriket fotball 2017 16.06.2017 

RS 51/17 Søknad om midler til forprosjekt: Utvikling av eit innovativt kompetansemiljø 
for mat og reiseliv. 16.06.2017 

RS 52/17 Svar på søknad om støtte til snølagringsprosjekt på Dombås 16.06.2017 
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RS 53/17 Støtte til ungdomstiltak 2017 - Lesja kommune 16.06.2017 

RS 54/17 Forprosjekt: Kompetansemiljø for mat og reiseliv- med kurs, utdanning og 
forskning. 16.06.2017 

RS 55/17 Støtte til ungdomstiltak 2017 - Dovre kommune 16.06.2017 
RS 56/17 Støtte til ungdomstiltak 2017 - Sel kommune 16.06.2017 

RS 57/17 Svar på søknad om midler til medie- og lobbyarbeid for 2. etappe av E6 
utbygging. 16.06.2017 

RS 58/17 Svar på søknad - Eliteracet 20.Mai 2017 - NMK Nord Gudbrandsdal 16.06.2017 

RS 59/17 Svar på søknad om midler til å utvikle prosjektet ”Vi bygger Norge med 
matematikk” 16.06.2017 

RS 60/17 Svar på søknad om midler til medie og lobbyarbeid E6 etappe 2 16.06.2017 

RS 61/17 Svar på søknad om tilskudd til Kostra-kurs for alle kommunene i Nord-
Gudbrandsdal 16.06.2017 

RS 62/17 Svar på søknad om støtte til Munch-prosjekt - et forprosjekt felles for Vågå og 
Løten 22.09.2017 

RS 63/17 Svar på søknad som støtte til Trippel Upp motbakkeløp 2017 22.09.2017 
RS 64/17 Svar på søknad om tilskudd til Ottas Industrihistorie 22.09.2017 
RS 65/17 Svar på søknad om støtte til Gudbrandsdal Musikkfest. 22.09.2017 

RS 66/17 Svar på søknad om midler til å gjennomføre breførerkurs for elever ved Nord-
Gudbrandsdal videregående skole 22.09.2017 

RS 67/17 Svar på søknad om tilskot til skisamarbeidet norddalen. 22.09.2017 
RS 68/17 Melding om nytt medlem fra fylkestinget inn i regionrådet 10.11.2017 
RS 69/17 Svar på søknad om støtte til prosjekt massivtre i furu 10.11.2017 
RS 70/17 Svar på søknad om støtte til Gardsgründer 2017 10.11.2017 
RS 71/17 Svar på søknad frå biblioteka i Nord-Gudbrandsdalen om støtte til Vinterles 10.11.2017 
RS 72/17 Svar på søknad om tilskot til forprosjektseminar Handverk+ 10.11.2017 
RS 73/17 Oppland fylkeskommunes forhandlingsutvalg 08.12.2017 
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Orienteringer og drøftinger
Saker Møtedato
Digitaliseringsstrategi. Orientering av Ivar Sorknes, Telenor 10.03.17
Regionalt innkjøpssamarbeid v/Rune Grindstuen, leder av fagrådet og leder av rådmannsutvalget 
Halvor Nissen
Tema for felles formannskapsmøte 27.april – innspill
Beredskapsarbeid i Nord-Gudbrandsdal v/områdesjef for Nord-Gudbrandsdal HV-område 
Børge Wilhelmsen

12.05.17

Kreftforeningen v/distriktssjef Berit Jevnaker
Strukturendringer i landbruket v/leder i Primærnæringsutvalget Trond Ellingsbø
Regionalt næringssamarbeid, status  v/regionsjefen
Oppsummering etter møtet med NTNU
Sluttrapport for breibandutbytting vedtatt 21.02.14 v/Eidefoss AS og Skjåk Energi KF Nett 01.09.17
Status for kommunal behandling av saken fra Arbeidsutvalget 12.mai om kommunale innkjøp, v/
leder i rådmannsutvalget Halvor Nissen
Spørsmål fra Regiondata om avklaring på om styret i Regiondata kan vedta en framtidig 
organisering av regiondata og IKT-drift uten politisk behandling
Orientering om et massivtreprosjekt v/Iselin Jonassen og Elias Sperstad
Orientering fra møte med Innlandet Revisjon vedr. organisering m.m. v/Bjarne E. Holø
Oppdatering av prosessen med lokalisering av oppgaver, kompetanse og personell v/politimester 
Johan Brekke og informasjonssjef Heidi Kronborg Sørskog

19.10.17

Egendrift av IKT – orientering fra Regiondata v/Egil Barhaugen
Endring av bemanningssituasjonen v/daglig leder Frode Damstuen
Områdesjef i Nord-Gudbrandsdal HV-område Børge Wilhelmsen. Omorganiseringer og 
bemanning m.m.

24.11.17

Svar til politimesteren på spørsmål om utlendingssaker v/Dag Erik Pryhn
Orientering om prosess vedr. nedbemanning av HELFO i Vågå v/Iselin Jonassen

Saksnr. Sakstittel Møtedato 
1/17 Innovasjonsløft Gudbrandsdalen 18.01.2017 

2/17 Meld. St.11. Endring og utvikling - En framtidsretta jordbruksproduksjon. 
Uttale fra Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal 18.01.2017 

3/17 Søknad om tilskudd til fjell 9 og Travel Guide 10.03.2017 
4/17 Søknad utvikling av fase 3 Norsk fjellsenter 10.03.2017 
5/17 Søknad om medfinansiering på Masterplan for Ullinsvin 10.03.2017 
6/17 Kommunale innkjøp 12.05.2017 
7/17 Sykkel i Nord-Gudbrandsdal 12.05.2017 
8/17 Høringsuttale - Endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen 01.09.2017 
9/17 Konstituering av daglig leder for regionrådet i Nord-Gudbrandsdal 01.09.2017 
10/17 Svar på søknad fra Gudbrandsdalsmusea 28.08.2017 

11/17 Uttale - vinteråpning FV 51 Valdresflye og FV 55, fra Rustadsæter til 
Sognefjellshytta 19.10.2017 

12/17 Statens Vegvesen handlingsprogram 2018-2023 (2029), utkast til uttalelse hos 
fylkeskommunene og de største bykommunene 24.11.2017 

ARBEIDSUTVALG 2017 - saksregister
Saker med vedtak
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