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SATSINGSOMRÅDE 1   NÆRINGSUTVIKLING 

 

STRATEGI 1  Bidra til utvikling av en koordinert og profesjonalisert  næringsbistand 
 

Tiltak 1   Næringsarbeid          

Status Videreført tiltak 

Beskrivelse Interkommunal samhandling innen tjenesteområdet næringsutvikling. 

Prosjektregnskap P206 

Målsetting Sette dagsorden på mulighetene for mer samordning av tjenesteproduksjon 

innen næringsutvikling. Dette for å redusere smådriftsulemper innen 

fagområdene og komplettere kompetansen. Redusere sårbarhet ifht. 

rekruttering, svingninger i oppdrag, sykdom, ferie m.m.  

Prioriterte oppgaver Avklare videre arbeid med koordinering av regionalt næringsutviklingsarbeid 

sammen med kommunene og andre relevante organisasjoner som Innovasjon 

Norge og Skåppå AS. 

Ressurser  AU 

 Næringsansvarlige i 6 kommuner   

 Regionkontoret 

 Ekstern kompetanse 

 Regionalt næringsfond kan benyttes til særlige næringstiltak 

Tilsagn Ingen tilsagn for 2018 

 

STRATEGI 2 NTNU i Nord-Gudbrandsdal 
 

Tiltak 1   NTNU i Nord-Gudbrandsdal 

Status Regionrådet har vedtatt å gjennomføre et forprosjekt for å se på mulighetene 

for et formalisert samarbeid mellom NTNU og region Nord-Gudbrandsdal. 

Forprosjektet ble presentert for regionrådet den 10.11.17 

Prosjektregnskap 275 – PF sak 1/18 

Beskrivelse Forprosjektet beskriver videre utvikling av samarbeidet, både med kortsiktige 

og langsiktige tiltak. Det skal etableres tydelige kommunikasjonsveger 

mellom NTNU og regionalt næringsliv. Utfordringer i bedrift/kommune skal 

kunne bli løftet inn i NTNU sitt nettverk for problemløsning. Dette kan løses 

ved f. eks. studentoppgaver eller FOU-prosjekter. 

Målsetting Målet er å framskaffe ny kunnskap, dele kunnskapen og ta den i bruk. Det 

skal bygges nettverk mellom regionens relevante og sentrale aktører fra 

næringsliv, offentlige aktører og FOU-miljøer tilknyttet NTNU 

Prioriterte oppgaver        Konkretisere og formalisere samhandlingen mellom NTNU og 

      regionalt næringsliv/kommuner. 

       Etablere rutiner for samhandlingen 

       Definere framtidige satsingsområder – særpreg og klynger 

       Markedsføre mulighetene for næringsliv/kommuner 

       Desentralisert universitetsutdanning, og etter- og videreutdanning 

Ressurser NTNU 

Oppland fylkeskommune 

Regionkontoret og 6K Næring/kommunene 

Skåppå AS 

Tilsagn 2018 500.000 
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STRATEGI 3 Øke verdiskapningen innen landbruk, skogbruk og vannkraft 
 

Tiltak 1   Gardsgründer  

Status Oppstart av nytt program i for 2017 og 2018. 

Prosjektregnskap P267 

Beskrivelse Landbruket er fortsatt bærebjelken i Gudbrandsdalen og behovet for 

nyskaping og vekst presser på. Markedet stiller nye krav, flere garder står 

overfor generasjonsskifter som gjør at de står i prosessen med å legge ned- 

eller satse og tenke nytt. Det grønne skiftet er et politisk satsingsområde og 

kan gi store muligheter. Eierskapet til prosjektet ligger i Skåppa AS, men 

styringsgruppa består av deltagere fra regionrådene, Oppland Bondelag, 

Norsk Bonde og Småbrukarlag, Sparebanken 1 Gudbrandsdal og Lom og 

Skjåk, Skåppå AS og Fylkesmannen i Oppland. Daglig leder i regionrådet 

Nord-Gudbrandsdal er leder av styringsgruppa. 

Målsetting Målet er å videreutvikle pilotprosjektet «Gardsgrunder» som skal bistå aktører 

som både vil og har evner til å utvikle næringspotensialet på garden. 

Prioriterte oppgaver  Inspirasjonskonferanse 

 Velge ut inntil 8 garder pr. år til å delta i et utviklingsprogram. 

Ressurser Skåppå AS  

Regionrådene i Gudbrandsdalen 

Faglaga i landbruket 

Sparebanken 1 Gudbrandsdal og Lom og Skjåk 

Fylkesmannen i Oppland 

Tilsagn 2018 Ingen nye tilsagn i 2018 

 

 

Tiltak 2   Følge opp tiltak fra Bioøkonomistrategien for OFK som gir muligheter for nye  

                 biobaserte produkter, tjenester og arbeidsplasser i norddalen 

Status Oppland fylkeskommune har en gjeldende «Skog og Trestrategi».   

I 2017 behandlet Oppland fylkeskommune en Bioøkonomistrategi.  

Nasjonale myndigheter har stor fokus på «Grønt Skifte» som erstatter for 

nedbygging av oljerelaterte næringer. 

Prosjektregnskap P268 – PF sak 2/18 

Beskrivelse Den regionale bioøkonomistrategien har fem hovedinnsatsområder: 

 Kunnskap og kompetanse 

 Marked og konkurransekraft 

 Biologiske ressurser og returstrømmer 

 Samarbeid 

 Synliggjøring og kommunikasjon 

Oppland er det fylket i Norge som har nest størst avvirkning av industrivirke i 

Norge. Total verdiskaping fra skogbruket i Nord-Gudbrandsdal utgjør 12 % 

av total verdiskaping fra skogbruket i Oppland (NILF-rapport 2012-1). Dette 

utgjør en verdiskaping på NOK 58 mill. Vår region må mobilisere på alle nivå 

for å etablere verdiskaping basert på fornybare ressurser fra skogsvirke. 

Målsetting Nord-Gudbrandsdal må ta del i den økonomiske utviklingen i en nasjonal 

målsetting om et «Grønt Skifte». 

Prioriterte oppgaver  Ta en aktiv rolle med å konkretisere den regionale 

bioøkonomistrategien 

 Søke etter konkrete prosjekter som kan utvikle ny aktivitet basert på 
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trevirke og andre «grønne» produksjoner.  

Ressurser  Oppland fylkeskommune 

 Treforedlingsbedrifter i regionen 

 Ekstern fagkompetanse 

 Skogbrukssjefer i regionen 

 Regionkontoret 

Tilsagn 2018 100 000 

 

Tiltak 3   Samarbeidsavtale med Gudbrandsdalsmat 

Status Videreføre avtale. Gjeldende avtale gjelder fram til 01.05.18. 

Beskrivelse Gudbrandsdalsmat har nå 28 andelseiere, og er en sentral aktør i 

markedsføring, distribusjon og salg av lokale matprodukter. Produksjon og 

foredling av lokalmat er et stadig viktigere satsingsområde innen landbruket i 

regionen. PF sak 3/18 

Målsetting  Bidra til at lokale produsenter får økt omsetning av sine produkter 

 Bidra til at Gudbrandsdalsmat blir nasjonalt ledende på distribusjon av 

lokalproduserte matvarer 

Prioriterte oppgaver  Avtalen forlenges i tre nye år fra 01.05.18 – 01.05.20 

 Gjennomføre tiltak i samarbeidsavtalen 

 Regionrådet vil stimulere til at Gudbrandsdalsmat videreutvikles slik at 

regionens rolle innenfor lokal matproduksjon blir ytterligere forsterket 

Ressurser  Serviceavgift og provisjon fra medlemmene  

 Støtte via samarbeidsavtalen med regionrådet 

Tilsagn 2018 Kr 50 000 

 

STRATEGI 4 Prioritere kultur- og naturbaserte arrangement som har regionale 

ringvirkninger for næringslivet 
 

Tiltak 1    Økonomisk støtte til prioriterte arrangement 

Status Videreføring av årlig rammebevilgning. PF sak 4/18 

Beskrivelse Kulturnæringene har potensiale for vekst. 

Bevilgninger skal øremerkes kultur- og naturbaserte arrangement i 

kommunene. 

Arrangementene skal ha økonomiske ringvirkninger, utviklingspotensial og 

profilere regionen på en god måte. 

Målsetting Styrke næringspotensialet i denne typen arrangement. 

Bidra til å gi innbyggere og tilreisende gode opplevelser. 

Stimulere aktiviteter med et langsiktig perspektiv  

Prioriterte oppgaver Det skal legges særlig vekt på å styrke vinklingen mot en næringsmessig 

utvikling av de ulike arrangementene. 

Fordele midler etter søknader fra kultur- og naturbaserte arrangement 

Videreutvikle etablert regionalt kulturkalender 

Ressurser Daglig leder får fullmakt til å fordele rammebevilgningen etter innstilling fra 

6K Næring 

Tilsagn Kr 600 000 
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SATSINGSOMRÅDE 2   KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR 
 

STRATEGI 1 Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å sikre fullføring av E6- 

utbygging gjennom Gudbrandsdalen med lavest mulig brukerbetaling samt 

prioritering av vegsambandet øst-vest 
 

Tiltak 1   Nasjonal Transportplan 2018-2029 – prioriterte oppgaver i 2018 

Status NTP er vedtatt i Stortinget i juni 2017. Trafikketatene skal i 2018 konkretisere 

oppfølgingen av NTP gjennom vedtak av egne handlingsprogrammer.  Ny 

rullering av NTP i 2021 

Beskrivelse Samferdselsutvalget er rådgivende organ for regionrådet, og er aktive 

pådrivere for et politisk fokus på samferdsel i regionen og Gudbrandsdal. 

Målsetting Målet med regionrådets engasjement ifht. NTP er å gi vår region sine 

interesser størst mulig gjennomslag i Oppland fylkeskommune, som er 

formell høringspart, samt å styrke det regionale engasjementet rundt 

samferdselsspørsmål. 

Prioriterte oppgaver I 2018 skal Bane NOR sin konkretisering av vedtatt NTP ut til høring i 

fylkeskommunene. Regionrådet skal gi innspill til fylkeskommunen. 

Ressurser Samferdselsutvalget 

Tilsagn 2018 Ingen nye tilsagn for 2018 

 

 

STRATEGI 2 Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å sikre at vår region får 

sin forholdsmessige andel av utbedringsmidler til fylkesvegnettet 
 

Tiltak 1   Innspill til Oppland fylkeskommune som synliggjør våre prioriteringer 

Status Fylkestinget vedtar fireårige handlingsprogram for drift, vedlikehold og 

investeringer for fylkesvegnettet i Oppland. Handlingsprogrammet for 2018-

21 (-23) ble vedtatt av fylkestinget i oktober 2017. Bevilgninger til 

fylkesveger blir endelig fastsatt av fylkestinget i forbindelse med den årlige 

behandlingen av Fylkesbudsjettet. 

Det pågår en prosess mellom fylkeskommunen og kommunene med sikte på å 

omklassifisere enkelte veger/parseller fra fylkesveg til kommunal veg. 

Beskrivelse Fylkesvegene utgjør 54 % av det offentlige vegnettet i Oppland. Riksvegene, 

som staten har ansvaret for, utgjør 13 %, og de kommunale vegene utgjør 33 

%. Fylkestinget gjør prioriteringer for drift, vedlikehold og investeringer på 

fylkesvegnettet i Oppland gjennom fireårige handlingsprogram og årlige 

budsjetter. 

Målsetting Sikre at vår region får sin forholdsmessige andel av utbedringsmidler til 

fylkesvegnettet 

Prioriterte oppgaver Fylkeskommunen har en årlig gjennomgang av tiltakene i programmet 

parallelt med arbeidet med Fylkesbudsjettet for det kommende år. 

Regionrådet bør være pådrivere for at kommunen som formell høringspart er 

aktive i denne prosessen. 

Ressurser Samferdselsutvalget 

Kommunene 

Tilsagn 2018 Ingen nye tilsagn 2018 
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STRATEGI 3 Bedre breiband- og mobildekning i Nord-Gudbrandsdal 
 

Tiltak 1    Breiband – teknologisk infrastruktur 

Status Regionen ble ikke tilgodesett med tilskudd fra NKOM i 2017. Regionen har 

fortsatt store utfordringer med god dekning både for privatmarkedet og 

næringslivet. 

Prosjektregnskap P276 – PF sak 5/17 

Beskrivelse Regionrådet har hatt en aktiv rolle i de regionale søknadene til statlige midler 

for breibandsutbygging. 

Målsetting Regionrådet må være en pådriver for en regional satsing på videre utbygging 

av breiband i regionen som sikrer at både hjemmemarkedet og 

næringsmarkedet får tilfredsstillende tilbud.  

Prioriterte oppgaver Utrede mulige utbyggingsmodeller sammen med aktuelle leverandører og 

bidragsytere.  

Ressurser Kraftselskapene 

Kommunene 

Regionrådet  

Fylkeskommunene 

Utbyggingsselskap 

Regionalt næringsfond 

Tilsagn 2018 600.000 

 

SATSINGSOMRÅDE 3  ATTRAKTIVITET OG 

SAMFUNNSUTVIKLING 
 

STRATEGI 1 Tilflytting 
 

Tiltak 1    Tilflytting – oppfølging av 200 ledige hus 

Status Videre oppfølging av prosjektet «200 ledige hus» 

Prosjektregnskap P277 – PF sak 6/18 

Beskrivelse Det er avdekket et stort antall gardsbruk som står tomme, samt at mange 

kontakter regionrådet fordi de vil kjøpe seg småbruk i regionen og flytte hit. 

Her ligger det store muligheter for økt tilflytting. Utfordringen er at det er få 

eiere som vil selge, og mange eiere vil ikke ut på Finn.no eller andre steder 

med et evt. salg. Det er også viktig at noen setter kjøper og selger i kontakt 

med hverandre. Utenlandske tilflyttere møter mange barrierer i prosessen med 

å flytte hit. 

Målsetting Fast bosetting i flere ledige småbruk og hus i Nord-Gudbrandsdal 

Prioriterte oppgaver Forsterket oppfølging av tidligere registrerte eiere 

Finne nye eiere og følge opp interesserte kjøpere 

Finne nye eiere og kontakte dem 

Ressurser Personalressurs ved regionkontoret 

Tilflytteransvarlige i kommunene 

Landbrukskontorene i kommunene 

Tilsagn 2018 Kr 400 000 
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Tiltak 2    Gudbrandsdalstinget 

Status Oppfølging av Byregionprogrammet og Lomsmøtet med særlig fokus på 

involvering av deltidsinnbyggerne som ressurs for lokalsamfunnsutvikling. 

Prosjektregnskap P278 – PF sak 7/18 

Beskrivelse I samband med Byregionprogrammet ble det under Lomsmøtet i høst signert 

en viljeserklæring mellom ordførerne i Lillehammer og Gudbrandsdalen. 

Ordførerne forplikter seg gjennom denne erklæringen til «både på kort og 

lang sikt samarbeide om spørsmål som angår samfunnsutviklingen i hele 

regionen» 

Gudbrandsdalen har en vesentlig andel av Opplands 48000 fritidsboliger. 

Deltidsinnbyggerne utgjør en stor uutnyttet ressurs i forhold til vekst og 

utvikling. Hytteeiere har engasjement, kunnskap, nettverk, arbeidskapasitet og 

økonomi – de utgjør viktig humankapital – men de har ingen politisk 

innflytelse! De har felles mål med fastboende om en levende bygd rundt seg. 

Målsetting Å samle heile Gudbrandsdalen og dølabyen Lillehammer til en region. 

Prioriterte oppgaver Etablere en arbeidsgruppe fra de tre regionrådene, med et mandat som gir det 

nødvendige handlingsrom til å involvere både fylkeskommune, fylkesmann 

og departement. 

De respektive kommunestyrene må gi sine representanter nødvendig fullmakt 

til å delta i drøftinger som tar sikte på å skape ny utviklingskraft i 

Gudbrandsdalen. 

Systematisk arbeid for kartlegging av arbeidsområder og for involvering av 

deltidsinnbyggerne. 

Oppnå vekst og utvikling i kommunen gjennom bruk av deltidsinnbyggerne  

som ressurs. 

Få gjennomført et grunnleggende prinsipp om at brukertall fremfor 

innbyggertall i større grad skal være førende for lokalisering og 

dimensjonering av offentlig infrastruktur. Drive politisk påvirkningsarbeid for 

å oppnå dette. 

Ressurser Tidsressurser og direkte kostnader til dette arbeidet må frigis fra eksisterende 

driftsressurser. 

Tilsagn 2018 200.000 
 

 

Tiltak 3    Politisk interessearbeid 

Status Politisk interessearbeid  

Prosjektregnskap P249 – PF sak 8/18 

Beskrivelse Regionrådet har hatt et budsjettområde over mange år under denne tittelen. 

Dette området blir brukt til å finansiere deler av det politiske arbeidet i 

regionrådet og andre relevante fora og samarbeidsområder. Budsjettområdet 

krever ny løyving for de kommende årene. Det er et løpende behov for en 

utadrettet aktivitet fra regionen i samband med flere reformer, eksempelvis 

regionreformen. Det vil være et økende behov for forsterket fokus og 

ressursbruk innen politisk interessearbeid i kommende år. 

Målsetting Å sikre at regionen/ kommunene kan drive politisk interessearbeid. 

Prioriterte oppgaver  Politisk interessearbeid i samband med regionreformen 

 Politisk interessearbeid for å sikre å opprettholde statlig 

tjenesteproduksjon og tilstedeværelse i regionen 

 

Ressurser Regionrådsleder 

AU og Regionrådet 

Tilsagn 2018 150.000 
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STRATEGI 2 Legge til rette for at ungdom kan påvirke politiske prioriteringer og 

samfunnsutvikling 
 

Tiltak 1   Ung i Nord-Gudbrandsdal 

Status Videreføring 

Prosjektregnskap P233 – PF sak 9/18 

Beskrivelse Alle regioner i Oppland fylke har ungdomssatsinger. Nord-Gudbrandsdal er 

den regionen som har størst folketallsnedgang. Å ta ungdommen inn som 

aktive samfunnsdeltakere med muligheter for å påvirke utviklingen i egen 

region blir viktig. 

Målsetting Bidra til å øke bolyst gjennom å skape en kultur i regionen som stimulerer 

ungdom til aktiv deltakelse i samfunnet, tenke nytt og til å skape verdier.  

Prioriterte oppgaver  Sekretariat for «Ungdommens regionråd» 

 Administrere «Trygt heim for en 50-lapp» 

 Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal 

 UKM 

 Entreprenørskap 

 Iverksette tiltak initiert av «Ungdommens regionråd» 

 Bistå kommunene med å styrke de tiltakene som er i gang 

 Bindeledd mellom Ung i Oppland og kommunene 

Ressurser Ungdomsmedarbeidere og ungdomsrådssekretærene i kommunene 

Oppland Fylkeskommune 

Ungt Entreprenørskap 

Tilsagn 2018 200 000 

 

 

Tiltak 2    Trygt heim for 50-lapp 

Status Videreføring 

Prosjektregnskap P185 – PF sak 10/18 

Beskrivelse En transporttjeneste tilrettelagt for ungdom. Ordningen administreres av 

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal/Ung i Nord-Gudbrandsdal og støttes av 

Oppland Fylkeskommune. 

Målsetting Målgruppe 15-22 år. Et trafikksikkerhetstiltak med mål om å få ungdom trygt 

hjem fra festlige arrangement og fritidsaktiviteter. 

Prioriterte oppgaver Markedsføre ordningen for brukergruppe og arrangører 

Bindeledd mellom Taxi Oppland og arrangør 

Ressurser Lokale arrangører 

Taxi Oppland 

Oppland Fylkeskommune 

Kommunene 

Tilsagn 2018 50 000 
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Tiltak 3   Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal 

Status Ungdomsmusikalen er et fast regionalt tiltak og er eid av Regionrådet. 

Ressursbruken blir 60% frem til 01.06.18 

Prosjektregnskap P273 

Beskrivelse Premiere 20. april 2018. Prosjektleder har det daglige overordna ansvaret for 

gjennomføringen av musikalen 

Målsetting Skape en fellesarena for organisert og uorganisert ungdom i et prosjekt som 

går på tvers av kommune- og regiongrenser. Være et ungdomstiltak som 

styrker identitet, stolthet og positive referanser. 

Være et tilbud der ungdom får utviklet sine kreative evner. 

Målgruppe: 15 – 25 år 

Prioriterte oppgaver - Avtaler med sponsorer og samarbeidspartnere 

- Gjennomføre audition, øvinger og forestillinger 

- Drive aktiv markedsføring av tiltaket  

- Foreta evaluering 

Ressurser 60% stilling til 01.06.18 

Samarbeide med kommunene, privat næringsliv, instruktører og stab 

Tilsagn 2018 Ingen nye tilsagn i 2018 

 

Tiltak 4   Kokkekamp og elevbedriftsmesse 2018        

Status Videreføre samarbeidsprosjekt med Gudbrandsdalsmat SA, 

Opplæringskontoret for Brimikjøken og Ungt Entreprenørskap Oppland.  

PF sak 11/18 

Beskrivelse Kokkekamp: 9-klassingene i ungdomsskolene i Nord-Gudbrandsdal har 

gjennom skoleåret fokus på råvarer fra eget distrikt, og velger sine lag som 

skal konkurrere om å lage den beste retten på finaledagen.  

 

Elevbedriftsmesse: Som en del av entreprenørskapsutvikling for ungdom 

arrangeres elevbedriftsmesse der alle ungdomsskolene får invitasjon til å delta 

på finaledagen 3. mai 2018. Dette er et samarbeid med Ungt Entreprenørskap 

i Oppland 

Målsetting  Økt kunnskap om lokalmat 

 Stimulere til bedre rekruttering innen kokkefaget 

 Økt kunnskap om lokalt landbruk og reiseliv 

 Stimulere til entreprenørskap 

Prioriterte oppgaver  Planlegging, organisering og gjennomføring av elevbedriftsmessa  

 Orientere om kokkeyrket og lokal matproduksjon i ungdomsskolen 

 Involvere lokale matprodusenter i informasjons- og motivasjonsarbeid 

 Styrke fokus på entreprenørskap 

Ressurser  Gudbrandsdalsmat  

 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal 

 Opplæringskontoret Brimi-kjøken 

 Nord-Gudbrandsdal vdg skole 

 Ungt Entreprenørskap Oppland 

Tilsagn 2018 80 000  
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STRATEGI 3 Helsesamarbeid Nord- og Midt-Gudbrandsdal 
 

Tiltak 1   Drift- og utviklingsråd ved Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter 

Status Regionrådleder, Bjarne Eiolf Holø er medlem i rådet 

Beskrivelse Sykehuset Innlandet (SI) skal utarbeide en tiltaksplan for utvikling av 

spesialisthelsetjenester ved de lokalmedisinske sentrene i Oppland i 

perioden 2016-2019.  

Det regionale fokus vil i tillegg være utvikling av samarbeidet om 

regionale helsetjenester. 
Målsetting Videreutvikle Lokalmedisinsk senter i Nord- Gudbrandsdal i et 

samarbeid mellom vertskommunen, SI og de samarbeidende 

kommunene.   
Prioriterte oppgaver  Avklare SI/nasjonale myndigheter sin rolle i utvikling og 

finansiering av NGLMS 

 Sikre eksisterende - og etablere nye spesialisthelsetjenestetilbud 

ved NGLMS  

 Etablere et «Drifts- og utviklingsråd» ved NGLMS som sikrer 

brei deltagelse fra aktuelle samarbeidspartnere.  

 Etablere enighet om en langsiktig finansieringsmodell for 

helsesamarbeidet i Nord-Gudbrandsdal 

  Kompetanseutvikling i helsesektoren   
Ressurser  SI  

 Sel kommune 

 Samarbeidende kommuner 

 Regionrådet 
Tilsagn 2018 Ingen regionale tilsagn 

 

STRATEGI 4 Helse og velferd 
 

Tiltak 1   Idretts- og fysakkoordinator        

Status Blir videreført i 60% fra og med 01.06.18.  

Prosjektregnskap P219 – PF sak 12/18 

Beskrivelse Stimulere til mer hverdagsaktivitet og lavterkseltilbud – aktivitet for alle. 

Målsetting Forebyggende tiltak for bedre helse i Nord-Gudbrandsdal.  

Prioriterte oppgaver  «E æ aktiv æ du?» 

 NasjonalparkSKriket  

 Legge til rette for bedre skiltingen av turstier og oppgradere 

turkartene i våre nærområder i regionen sammen med kommunene 

 Stimulere til og samarbeide om bruken av turappen OUTTT 

Ressurser 60% stilling fra 01.06.18 

Samarbeide med kommunene, privat næringsliv, DNT, lag og foreninger 

Tilsagn Kr 300 000 
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STRATEGI 5 Kompetansetilbud tilrettelagt for regional næringsutvikling og 

kompetanseutvikling i offentlig sektor 

 

Tiltak 1   Utdanningstilbud i Nord-Gudbrandsdal 

Status Videreføre tiltak som er prioriterte tidligere. 
Beskrivelse En relativt lav andel av befolkningen har utdanning på høgskolenivå. 

Gjennom å legge til rette for fleksible desentraliserte høgskoletilbud vil 

vi stimulere til høgskoleutdanning hos voksne innbyggere i regionen.  

Videregående utdanning for ungdom er et viktig politisk tema i 

norddalen. Godt tilbud av læreplasser vil være avgjørende for framtidig 

yrkesutdanning i regionen. PF sak 13/18 

Målsetting  Øke andel av befolkningen med høgskoleutdanning 

 Sikre rekruttering av arbeidstakere med riktig kompetanse til 

offentlig og privat sektor 

 Sikre et desentralisert tilbud innen videregående opplæring 

 Etablere flere læreplasser innen offentlig sektor og stimulere 

etableringen av lærlingekontor 
Prioriterte oppgaver - Bidra til å finansiere desentraliserte høgskoletilbud i regi av 

Karrieresenteret 

- Arbeide for finansieringsmodeller for videregående 

opplæring som tar hensyn til avstander og 

befolkningsgrunnlag i vår region. 

- Understøtte utviklingen av Lærlingekontor 
Ressurser  Partnerskapsmidler 

 Etablerte lærlingekontor 

 Karrieresenteret 
Tilsagn 2018 60 000 

 

 


