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  Regionrådet tek grep:
1.  - Vi skal ha ein attraktiv region
Ved valet i 2019 tok Bjarne Eiolf Holø over som regionrådsleiar etter Iselin Vistekleiven. 
Da passar det fint med ei felles oppsummering av fjoråret.

- Korleis ein skal nå målet om auka attraktivitet, 
folketalsauke	og	fleire	arbeidsplassar	- dette er 
problemstillingane	som	må	styre	dei	politiske	prio-
riteringane våre. Desse målsettingane heng saman i 
ein	heilskap.	For	å	auke	folketalet,	krevst	det	fleire	
arbeidsplassar.	Da	må	vi	skape	moglegheiter	og	gri-
pe	dei	når	dei	dukkar	opp,	seier	Iselin	Vistekleiven.	
-	Vi	treng	eit	hjelpemiddel	som	skal	hjelpe	oss	å	nå	
desse målsettingane. Difor har vi  i 2019 satsa stort 
på	prosjektet	Universitetsregion,	held	ho	fram.

- Vil dette prosjektet peike ut 
hovudvegen for regionen framover?

-	Vi	seier	politisk	at	vi	skal	ha	ein	attraktiv	region	
som	tiltrekkjer	seg	nye	samarbeidspartar	og	nye	
innbyggjarar,	og	som	styrker	det	lokale	næringslivet.	
Ja,	vi	trur	at	dette	prosjektet	og	samarbeidet	med	
NTNU	vil	bidra	til	å	utvikle	regionen	på	område	
som gjer oss betre rusta til å møte framtida, svarar 
Iselin Vistekleiven.

Bjarne	Eiolf	Holø	var	i	si	førre	leiarperiode	da	
satsinga	på	Universitetsregion	starta.		Han	påpeikar	
at	det	er	viktig	å	halde	oppe	trykket	for	å	bli	ein	
attraktiv region:
-	Det	er	ei	ny	tid,	og	vi	må	tenke	nytt.	La	oss	ikkje	
kjempe	kampar	vi	er	dømt	til	å	tape,	men	vera	
mellom	dei	fremste	i	arbeidet	med	å	utvikle	nye	
tenester	og	nye	typar	arbeidsplassar.	Sjå	på	land-
bruket – dei er godt i gang, seier Holø.

Båe	nemner	Flaumsikringsprosjektet	som	eit	godt	
eksempel	–	eit	teknologiprosjekt	som	går	på	tidleg	
varsling	av	flaum	og	ras.	Her	har	Forskningsrådet	
gjeve	støtte	på	8	mill	kr	til	forprosjektet,	og	flei-
re aktørar har meldt interesse for å vera med i 
tilbodsfasen.

- Men utfordringar finst det vel her også?

- Ja, ikkje alt kan bli suksesshistorier. Vi må lære oss 
å	gjera	større	rom	for	ein	utprøvingskultur,	som	
gjev	oss	romslegare	aksept	for	å	prøve	og	feile.	Viss	
ikkje,	vil	mange	suksessar	bli	borte	i	frykt	for	ikkje	
å	lykkast,	seier	Vistekleiven,	og	Holø	sluttar	seg	til.

-	Men	ei	av	utfordringa	vi	stadig	møter,	er	kampen	
for	dei	arbeidsplassane	vi	har.	Nortura	si	avgjerd	
om å avvikle anlegget i Sel, gjorde at vi måtte bok-
føre	store	tap	i	arbeidsplassar,	seier	ho.

Holø	samtykkjer	og	legg	til	at	arbeidet	med	å 
erstatte	tapte	arbeidsplassar	blir	noko	av	det 
viktigaste i 2020.

Manglande kollektivtilbod
Vistekleiven	opplyser	at	Ungdomsrådet	i	Region-
rådet	reiste	ei	sak	om	liten	kapasitet	på	kollektiv-
tilbod	og	dårleg	korrespondanse	mellom	bane	og	
buss,	noko	som	fører	til	problem	for	pendelreiser	
mellom heim og vidaregåande skular.
  
- Ungdommen i dag er miljøbevisst og vil gjerne 
velja kollektivt, og det er brei semje i Regionrådet 
om	behovet	for	større	satsing	på	rutetilboda.	I	tråd	
med	dette	vart	oppmodinga	frå	Ungdomsrådet	
sendt	til	Gudbrandsdalstinget	for	vidare	oppfølging	
derfrå.

Vistekleiven nemner også at reiselivsbedrifter har 
initiert	ei	eiga	løysing	med	bussar	som	korrespon-
derer med tog i turistsesongane, noko som er viktig 
for Norddalen som turistdestinasjon.
Holø minnest tida da hotellbedriftene stilte med 
eigne	hotellvogner	på	stasjonen:	
-	I	dag	bør	vi	vel	tenke	fleksible	transportløysingar	
med bildeling og elbilar som kan tingast med ein 
app	og	står	klare	på	stasjonen?	undrast	han.

Sjukehusdebatten
- Korleis vil framtidas sjukehusstruktur 
påverke kommunane og regionen vår?

-	Lokale	helsetenester	vil	få	fleire	–	men	også	meir	
interessante	oppgåver.	Vi	vil	få	tilbakeført	stadig	
fleire	utskrivingsklare	pasientar	med	aukande	
hjelpebehov,	og	dette	betyr	at	vi	må	rigge	oss	for	å	
møte aukande behov, svarar Iselin Vistekleiven. Ho 
peikar	på	at	vår	region	har	vist	vilje	til	omstilling,	i	
og med at vi allereie i dag har svært få såkalla over-
liggarar	på	sjukehusa.

1. Regionrådslederen
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-	Og	vi	har	mange	dyktige	fagfolk,	og	dei	gjer	ein	
framifrå viktig jobb kvar dag, slår Vistekleiven fast.

Fiber
Utbyggingsplan	for	regionen	er	nå	på	plass,	og	det	
er	frikjøpt	ein	koordinator	i	20%	stilling	for	å	følge	
opp	denne.

- Men er ikkje regionen snart dekt med fibertilbod?

- Ver klar over at store delar av regionen vår er 
svært	lite	lønsam	å	bygge	ut,	og	stadig	mindre	
lønsam di nærare vi kjem målet. Både kommunane, 
regionen	og	fylket	har	løyvt	store	midlar,	og	stat-
lege	kroner	blir	stilt	til	disposisjon	når	kommunane	
går saman om å søke, svarar ho.
 
Ho	vektlegg	at	god	fiberdekning	er	eit	viktig	sam-
ferdselstilbod:
-	Denne	infrastrukturen	må	vera	på	plass	for	å	
kunne fulldigitalisere kommunale tenester – alt frå 
digitalt skulearbeid til digitaliserte helse- og om-
sorgstilbod. 

Og	for	eksisterande	og	nytt	næringsliv	er	rask	data-
kommunikasjon ein føresetnad for vidare utvikling. 
Dette	påpeikar	båe,	og	Holø	legg	til:

-	Det	er	ikkje	alltid	arbeidsplassane	som	er	nøkke-
len til busetnadsauke. Kanskje bør vi arbeide for å 
snu	pendelstraumen	–	bu	i	Norddalen	og	arbeide	
i	meir	urbane	strok?	Vi	ser	mange	døme	på	dette	
allereie, og her er det meir å hente, men da treng vi 
rask	og	påliteleg	datakommunikasjon,	seier	Holø.

Kulturbasert næringsutvikling
Iselin	Vistekleiven	lovprisar	den	store	frivillige	
aktiviteten	som	kjem	innbyggarane	til	gode	i	heile	
regionen.
-	Regionrådet	har	også	i	2019	avsett	eit	betydeleg	
beløp	–	ein	pott	som	skal	støtte	opp	om	dette	ar-
beidet	med	å	skape	opplevingar	og	kompetanselyft.	
Og	det	er	låg	terskel	for	å	bli	vurdert	ved	tildelinga,	
seier ho.

Sykkelsatsing
- Det er eit mål for Regionrådet å kunne tilretteleg-
ge	for	meir	bruk	av	sykkel,	spesielt	i	fritidssaman-
heng, seier Vistekleiven.

-		El-sykkelen	har	gjort	at	fleire	kan	ta	seg	fram	
over lengre distansar, og Regionrådet har gjeve 
støtte	til	arbeidet	med	å	opparbeide	eit	sykkeltra-
sénett	og	infrastruktur	for	utleige	av	elsyklar.
- Dette er eit helsefremjande tiltak, men også eit 
lite	bidrag	til	miljøsaka.	Og	dessutan	er	det	triveleg	
å	sykle,	så	da	slår	vi	jamen	tre	fluger	med	eitt	slag,	
seier Iselin Vistekleiven. 

- Kva er du oppteken av som leiar av Regionrådet, 
Bjarne Eiolf Holø?

-	Det	viktigaste	er	at	vi	held	oppe	trykket	for	å	bli	
ein	attraktiv	region.	Da	vil	eg	særleg	peike	på	dei	
store	uutnytta	fjellressursane	denne	regionen	rår	
over	–	her	har	vi	eit	godt	stykke	arbeid	framfor	
oss!	Og	så	vil	eg	åtvare	mot	å	bygge	ned	offentlege	
tenester når folketalet går ned – vi treng ein viss 
overkapasitet	her	om	vi	skal	lykkast	med	prosjekt	
Unversitetsregion	i	å	få	nye	innbyggarar	og	dermed	
oppretthalde	eller	auke	folketalet,	avsluttar	region-
rådsleiar Bjarne Eiolf Holø.

Tidlegare og nåverande regionrådsleiarar: 
Iselin Vistekleiven og Bjarne Eiolf Holø.

1. Regionrådslederen
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  Dagleg leiar har ordet:
2.  - Eit år med både pluss og minus
- Ei viktig oppgåve for Regionrådet er å vera eit felles kontaktpunkt mellom kommunane og verda utanfor 
regionen. Kommunane våre har avgrensa ledige midlar og personalressursar til å drive utviklingsprosjekt. Men 
pengane finst der ute, og det er viktig at regionrådet kan fungere som ein sentral for å utvikle og finansiere gode 
utviklingsprosjekt i regionen vår. Det viser seg at dei som er gode på forskning og utvikling, oppnår konkurranse- 
fortrinn når det gjeld å skaffe nye arbeidsplassar og sikre folketalet.

Vi	har	nettopp	utfordra	dagleg	leiar	Frode	Dam-
stuen	til	å	peike	på	eit	arbeidsområde	frå	året	som	
gjekk,	som	han	meiner	har	stort	potensiale	for	
framtida i Nord-Gudbrandsdalen. Damstuen 
trekkjer raskt fram vidareføring av samarbeidet 
med NTNU.

Prosjekt Universitetsregion
er	eit	samarbeid	med	NTNU	for	å	skape	utviklings-	
og	forskningsprosjekt	(FOU)	med	utgangspunkt	
i	utfordringar	og	problemstillingar	i	regionen	vår.	
Samarbeidet omfattar henting av midlar for å 
etablere	prosjekt	og	løyse	utfordringane	som	ligg	i	
dei.	Overordna	fellestema	er	innovasjon	i	offentleg	
sektor, seier Damstuen. 

-	I	dag	kjøper	dei	6	kommunane	våre	varer	og	
tenester	for	300	mill	kr	pr.	år.	Går	det	an	å	rigge	
lokalt	næringsliv	slik	at	ein	fangar	opp	ein	mykje	
større	del	av	dette	omsetningspotensialet?	Her 
pratar	vi	om	betre	utnytting	av	virkemiddelappara-
tet	og	regelverket	for	offentlege	innkjøp,	seier	han.
Damstuen	nemner	også	eit	anna	delprosjekt	som	er	
godt	i	gang	–	flaumsikringsprosjektet	er	eit	sam-
arbeid med mellom andre NTNU, og der Norges 
Forskningsråd	har	løyvt	8	mill	kr	for	å	gå	vidare	frå	
forprosjektfasen.	

- 8 aktørar har vist interesse for å gå vidare til ein 
tilbodsfase, og det er svært interessant at vi her 
kan	vera	med	på	å	bygge	ny	teknologi	innanfor	eit	
område som sikkert blir meir og meir aktuelt fram-
over,	framhevar	Frode	Damstuen.

Forskningsprosjekt	om	distriktsberedskap	med	
målsetting	kompetansesenter	på	Dombås,	er	i	for- 
prosjektfasen	og	eitt	av	prosjekta	som	er	søkt	
finansiert	av	Oppland	Fylkeskommune	og	regionalt	
forskningsfond.	Og	2-årig	prosjekt	«Smart	velferds-
region»,	der	velferdsteknologi	skal	implementerast	i	
offentleg sektor, er i gang med eigen tilsett 
prosjektleiar.

Dagleg	leiar	opplyser	at	det	i	2019	vart	gjort	vedtak	
om	å	tilsette	prosjektleiar	for	Prosjekt	Universitets-
region. 

- Denne årsmeldinga syner stor breidde i aktivitetar 
– kan du også trekkje fram ei sak som har betydd 
særlege utfordringar for regionen?

Nortura ut av Norddalen
Ikkje	uventa	er	Nortura-saka	Damstuens	svar	på	
dette	spørsmålet.	Han	skisserer	løpet	frå	27.	mai,	
da	Nortura	varsla	nedlegging	av	Otta-anlegget,	til	
5. desember da nedlegginga var eit faktum.

-	Vi	etablerte	raskt	ein	prosess	med	innhyra	pro-
sessrettleiar,	med	tanke	på	å	bevare	Nortura	på	
Otta.	Trass	i	god	dialog	med	Nortura-leiinga	og	dei	
tilsette	og	eit	svært	sterkt	mediepress,	lykkast	vi	
dessverre	ikkje,	og	resultatet	blir	i	utgangspunktet	
80 direkte i tillegg til 46 som blir indirekte berørt. 
Spesielt	bittert	for	oss	er	at	vedtaket	kom	trass	i	at	
Otta-avdelinga	er	av	dei	beste	i	Nortura,	også	når	
det	gjeld	innovasjon,	seier	Frode	Damstuen.

-	Nå	har	vi	gått	frå	plan	A	til	plan	B,	som	inneber	
planar	om	å	etablere	Gudbrandsdal	Slakteri,	med	
eller utan Nortura. Vi merkar oss med interesse 
og glede at dei nest største i bransjen viser stor 
interesse for ei slik etablering, seier Damstuen.

Men	det	er	fleire	mørke	skyer	på	himmelen:

-	At	både	Minera,	Distriktspsykiatrisk	Senter	og	
Artisti	har	varsla	flytting	frå	regionen,	vil	i	den	grad	
det	blir	gjennomført,	legge	ytterlegare	press	på	
sysselsettingssituasjonen	i	kommunane	våre.	
Da må vi berre gle oss over at store delar av næ-
ringslivet	vårt	går	godt,	og	gje	oppfølging	og	støtte	
der	det	trengst,	avsluttar	dagleg	leiar	Frode	Dam-
stuen.

2. Daglig leder
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3.1   Bevar Nortura

Den 27. mai gikk det ut ei pressemelding fra Nortura, der det gikk fram at Nortura vurderer å avvikle skjæring av 
gris på Rudshøgda og overføre aktiviteten til andre anlegg. I følge pressemeldinga vurderer Nortura også å oppgra-
dere storfeprosessen på Rudshøgda (fjøs, slakting, skjæring) for å avvikle fabrikken på Otta.

-	Som	ledd	i	å	effektivisere,	redusere	overkapasitet	og	
styrke	vår	konkurransekraft,	har	konsernstyret	be-
sluttet at Nortura skal vurdere sin industristruktur, og 
ser	nå	på	muligheten	for	å	samle	slakting	og	skjæring	
av	storfe	på	færre	steder,	heter	det	i	pressemeldinga.

Med bakgrunn i det som var skjedd, kalte region- 
rådslederen inn til et elektronisk møte i region- 
rådets arbeidsutvalg den 27. mai for å starte en 
politisk	motivasjonsprosess	for	å	bevare	Nortura- 
anlegget	på	Otta.	Dette	ble	besluttet	i	etterkant	av	
et hastemøte som ordføreren i Sel hadde invitert til. 
Deltagere	på	møtet	var	driftssjef	og	tillitsvalgt	ved	
Nortura-anlegget	Otta,	regionrådsleder,	daglig	leder 
i Regionrådet, næringssjef i Sel, landbrukssjef i Vågå 
og Sel, leder av Vågå og Sel bonde- og småbrukarlag 
og leder av Sel og Vågå bondelag. 

I regionrådsmøte 14. juni ble det orientert og drøftet 
en strategi for arbeidet framover. Det ble besluttet å 
etablere	prosjektet	”Bevar	Nortura	Otta”	med	slik	
styringsgruppe:
• Iselin Vistekleiven, regionrådsleder 
• Dag	Erik	Pryhn,	ordfører	i	Sel	
• Mariann Skotte, ordfører i Lesja 
• Bjarne Eiolf Holø, ordfører i Lom 

• Elias	Sperstad,	ordfører	i	Skjåk	
• Oddny	Garmo,	ordfører	i	Dovre	
• Rune	Støstad,	ordfører	i	Nord-Fron	
• Ole	Bjørner	Flittie,	Oppland	Bondelag	
• Trond	Klaape,	Oppland	Bonde- 

og småbrukarlag 
• Therese	Nyøygard,	leder	av 

Ungdommens regionråd 

Det	ble	satt	ned	følgende	arbeidsgruppe:	
• Dag	Erik	Pryhn,	vertskommuneordfører	
• Frode	Damstuen,	daglig	leder	i	Regionrådet	

Nord-Gudbrandsdal 
• Prosjektleder, ekstern 

Referansegrupper	og	enkeltpersoner	ble	engasjert 
løpende	etter	behov.

Tommy	Rudihagen	ble	engasjert	til	å	drive	prosessen	
for	styringsgruppa.
 
I	regionrådsmøtet	ble	det	pekt	på	viktigheten	av	at	
Regionrådet engasjerer seg i saken. 

Etter	første	møte	i	styringsgruppa	ble	det	lagt	en	
strategi for å nå målet med å bevare Nortura-anlegget 
på	Otta:	Primært å påvirke Norturas beslutningsprosess 
slik at Otta- avdelingen bevares og styrkes.

Bredt folkelig engasjement for å bevare Nortura, Otta. Foto: GD.

3. Næringsarbeid og innovasjon
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Viktige fokusområder på kort sikt:
Bygge	en	argumentasjonsbank,	utviklingsperspektivet,	
mediestrategi. En liste med aktuelle medier som skulle 
bli kontaktet ble utarbeidet.

Viktige	moment	som	ble	vektlagt	i	arbeidet:	dyrevel-
ferd,	Ottaanleggets	omstillings-	og	innovasjonsevne,	
sterk	oppslutning	fra	leverandørene	i	Gudbrandsdalen,	
klimaavtrykket,	økonomiske	resultat	på	Ottaanlegget	
m.m. 

I	tillegg	til	det	politiske/offentlige	engasjementet	ble	
det etablert aksjoner gjennom sosiale medier, disse 
skapte	stort	engasjement;	Bevar	Nortura	Otta	og	Kua	
mi	får	du	aldri	var	svært	synlige	med	mange	følgere	
på	Facebook.	Etter	hvert	fikk	kampen	om	å	beholde	
Nortura	på	Otta	nasjonal	oppmerksomhet.

Etter	kommunevalget	ble	styringsgruppa	endret	til	slik	
sammensetning:
• Bjarne Eiolf Holø, regionrådsleder 
• Eldri Siem, ordfører i Sel 
• Mariann Skotte, ordfører i Lesja 
• Harald Svee Bjørndal, ordfører i Vågå
• Edel Kveen, ordfører i Skjåk 

• Astrid Ruste Skomakerstuen, ordfører i Dovre 
• Rune	Støstad,	ordfører	i	Nord-Fron	
• Ole	Bjørner	Flittie,	Oppland	Bondelag	
• Trond	Klaape,	Oppland 

Bonde og småbrukarlag 
• Therese	Nyøygard,	leder	av 

Ungdommens regionråd

Regionrådets	arbeidsgruppe	gjennomførte	flere	drøf-
tingsmøter	med	konsernledelsen	og	styremedlemmer	i	
Nortura, der vi framholdt våre argumenter for fortsatt 
drift	ved	Otta-anlegget.	Både	økonomiske	kalkyler	og	
”politiske”	argumenter	ble	fokusert.	Arbeidet	ble	gjen-
nomført	svært	systematisk,	rettet	mot	enkeltpersoner	
i konsernledelsen, konsernledelsen som sådan og mot 
styremedlemmer	og	tillitsvalgte.	Faglagene	og	enkelt-
personer	i	Gudbrandsdalen	ellers	hadde	et	sterkt	og	
tydelig	engasjement	under	prosessen.

Den	5.	desember	fattet	likevel	styret	i	Nortura	nedleg-
gingsvedtaket.	Den	6.	desember	samlet	arbeidsgruppa	
seg	på	nytt	og	trakk	fram	”plan	B”:
Å etablere Gudbrandsdal Slakteri – 
med eller uten Nortura.

3. Næringsarbeid og innovasjon
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3.2   Universitetsregion 
   Nord-Gudbrandsdal
Bakgrunn
Universitetsregionprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Regionrådet Nord-Gudbrandsdal.  Arbei-
det skal bidra til flere utviklings- og forskningsprosjekter med fokus på Nord-Gudbrandsdalen. Prosjektet skal ta 
utgangspunkt i utfordringer og problemstillinger i regionen. Det skal defineres og finansieres delprosjekter for å løse 
utfordringene. Alle kan spille inn problemstillinger som bør løses i kommunene, og som kan danne grunnlag for nye 
prosjekter. Overordnet fellestema for prosjektene er innovasjon i offentlig sektor. 

Mål med prosjektet
Samarbeidsavtalen	mellom	de	to	partene	skal 
bidra til å løse reelle utfordringer i regionen. Dette 
gjelder for alle sektorer i kommunene i Nord- 
Gudbrandsdalen, så som helse og omsorg, sikkerhet 
og	beredskap,	og	oppvekst.	Samarbeidet	kan 
gjelde	organisatoriske	utfordringer,	eller	praktiske	
utfordringer	som	utvikling	av	utstyr,	rutiner	m.m. 
Det	skal	være	fokus	på	at	de	ulike	prosjektene	skal	
bidra	til	å	bygge	lokal	kompetanse.	På	sikt	er	målet	at	
dette	skal	resultere	i	nye	arbeidsplasser	i	regionen,	og	
dermed	nye	innbyggere.	

Nord-Gudbrandsdal bidrar med innsikt i relevante 
problemstillinger for å få midler til prosjektene. Samtidig 
vil regionen tjene på økt kompetanse. NTNU bidrar på sin 
side med sin kompetanse inn i utviklingsprosjektene, mot 

at de får reelle problemstillinger som kan brukes i utdan-
ningen av  bachelor-, master- og doktorgradsstudenter. 

Dette	er	et	langsiktig	prosjekt	som	vil	gå	over	flere	år.	
Regionrådet	har	hittil	nyttet	seg	av	ekstern	prosjekt-
leder. Regionrådet besluttet i desember å videreføre 
Universitetsregionprosjektet	med	egen	prosjektleder	i	
fire	år	fra	2020.

Prosjekteksempler fra 2019 
Vi har fått bevilget 8 millioner kroner fra Norges 
Forskningsråd	til	å	utvikle	bedre	flomvarslings-
systemer	i	Nord-Gudbrandsdalen.	Dette	vil	øke	sik-
kerheten,	forenkle	det	kommunale	beredskapsarbei-
det	og	heve	kompetansen	knyttet	til	sensorteknologi	
hos lokale bedrifter.

Vi	har	inne	søknad	om	forskningsprosjekt	innen 
distriktsberedskap	i		Regionalt	Forskningsfond. 

3. Næringsarbeid og innovasjon



Årsmelding 2019   9

Prosjektet	søker	å	kartlegge	optimal	innretning	av	en	
tverretatlig	distriktsberedskap.	Part	i	dette	prosjektet	
er NTNU Samfunnsforskning.

Kjernen	i	Universitetsregion-prosjektet	er	forbe-
dring og effektivisering gjennom å motivere, be-
hovskartlegge	og	kunnskapsbygge	for	å	øke	antall	
utviklingsprosjekter	basert	på	kommunenes	behov	
og	utviklingspotensial.	Vi	har	startet	med	ni	konkrete	
utviklingsprosjekter,	og	har	som	mål	å	øke	dette	be-
traktelig	i	tråd	med	målene	beskrevet	i	prosjektplanen.

Noen	utfordringer	er	felles	for	fl	ere	eller	alle	kommu-
nene,	mens	andre	behov	og	løsninger	er	spesielle	for	
én	eller	to	kommuner.	For	å	sikre	en	god	kunnskaps-

deling,	må	prosjektene	være	grundig	beskrevet	og	
dokumentert for å gi mest mulig læring: Hva har vært 
suksessfaktorer, hva var gevinstene og hva er
den	beste	måten	å	gjennomføre	valgte	prosjekt	på.
I	tillegg	til	å	vurdere	måloppnåelsen	vil	dette	være	en	
del av evalueringsarbeidet.  

Det	kan	også	være	relevant	å	kartlegge	andre	prosjek-
ter	i	Norge	for	øvrig,	med	tanke	på	å	etablere	tilsva-
rende i vår region.

I tillegg til NTNU er Innlandet fylkeskommune, HelseInn, 
NHO og KS viktige samarbeidspartnere for Regionrådet 
Nord-Gudbrandsdal i dette prosjektet.

9.3.2020 Norddalen - 8 millioner til flomforebyggende prosjekt i Nord-Gudbrandsdal

https://www.norddalen.no/nyheter/nord-gudbrandsdalen/flom/8-millioner-til-flomforebyggende-prosjekt-i-nord-gudbrandsdal/s/5-84-56821 1/3

NYHETER  NORD-GUDBRANDSDALEN  FLOM

8 millioner til flomforebyggende prosjekt i Nord-Gudbrandsdal

Av Helene Hovden

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal har fått innvilget åtte millioner kroner fra
Norges forskningsråd til et teknologiutviklingsprosjekt som skal gi et bedre
flomvarslingssystem for kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

Flommen i 2018. Foto: Arkiv/Thomas Tangen

19. desember 2019, kl. 09:25 

Målet med prosjektet er å utvikle bedre sensorteknologi, kunstig intelligens og systemer som gir presise flomvarsel

på et tidlig tidspunkt. Dette skal forenkle kommunenes forebyggende flomarbeid, og redusere risikoen i flomutsatte

områder.

- Kan gi økt næringsgrunnlag
Det er Skåppå A/S som har stått for søkeprosessen, på oppdrag fra Regionrådet i Nord- Gudbrandsdal. Frode

Damstuen, daglig leder for Regionrådet, er svært fornøyd med bevilgningen. Først og fremst fordi dette vil gi

kommunene muligheten for en bedre forebygging knyttet til flom, ras og klimatilpasningsarbeidet. Samtidig kan

prosjektet resultere i flere, viktige kompetansearbeidsplasser i regionen, gjennom at teknologiske miljøer i

Gudbrandsdalen kan bidra i teknologiutviklingen. Prosjektet kan også gi økt næringsgrunnlag for lokale

installasjonsbedrifter når det gjelder utsetting, installering og uttesting av løsningen.

Damstuen sier at på grunn av klimaendringene har dette prosjektet et internasjonalt potensial.

DEL



Bjørn Keyn

Introduksjonstilbud

Vi gir deg alt innhold på nettMENY

Faksimile fra avisa Norddalen

3. Næringsarbeid og innovasjon
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3.3   Smart velferdsteknologi

Prosjektet vart vedteke oppstarta i mai 2019, som eit delprosjekt under Prosjekt Universitetsregion. Prosjekt «Smart 
velferdsregion Nord-Gudbrandsdal» skal mobilisere kommunane til å vidareutvikle kompetanse innan digitalisering, 
og gjennomføre utviklingsprosessar for å skape ei felles plattform for gevinstrealisering innan velferdsteknologi og 
digitalisering.

Mål for prosjektet
Innbyggarane	i	Nord-Gudbrandsdalen	skal,	uavhen-
gig av alder, funksjonsnivå og bustad, motta etab-
lerte velferdsteknologitenester, der tiltaket er 
vurdert	å	bidra	til	auka	mestring	og	tryggleik.	

Prosjektet skal
• vera	ein	pådrivar	for	auka	samarbeid 

og regional koordinering av satsingar 
innan velferdsteknologi

• bidra	til	samordning	av	pågåande	tiltak 
og	prosjekt

• sørge for at velferdsteknologi blir ein 
integrert del av tenestetilbodet

• bidra	til	kompetansebygging	og	behovs- 
kartlegging innan velferdsteknologi

• auke samarbeidet med frivillige organisasjonar, 
pårørande	og	akademia	

Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen skal gjennom-
føre	«Smart	velferdsregion»-prosjekt	i	fellesskap	
og enkeltvis i kvar kommune gjennom ein felles 
framdriftsplan.

Prosjektet	skal	bidra	til	å	auke	kompetansen	om	
digitalisering	og	«smarte	samfunn»	i	Nord-Gud-
brandsdalen gjennom offentleg sektor, næringsliv, 
akademia	og	innbyggjarane,	i	tillegg	til	å	bidra	til	
verdiskaping	og	sysselsetting	der	det	er	mogleg.

Denne satsinga vil auke moglegheitene og leggje 
grunnlag	for	eit	innovativt	og	produktivt	samarbeid	
mellom kommunane. Gode idear som for ein enkelt 
kommune ikkje vil vera mogleg å vidareutvikle, vil få 
eit større miljø å utvikle seg i. Dette vil ikkje berre 
vera	med	på	å	kvalifisere	og	spisse	satsinga,	men	
også	bidra	med	rom	for	pilotering	og	vidare- 
utvikling der behovet og moglegheitene er størst.

”Smart	Velferdsregion	Nord-Gudbrandsdal”	vart	
i	2019	ein	del	av	Nasjonalt	Velferdsteknologipro-
gram, der Helsedirektoratet, Direktorat for e-helse 
og KS har ein felles innsats med kommunane for å 
nå det nasjonale velferdsteknologimålet. 

På	slutten	av	2019	vart	det	tilsett	eigen	prosjektlei-
ar	i	vår	region,	og	det	er	etablert	arbeidsgrupper	i	
alle dei seks kommunane.

Prosjektet skal bidra til å 
auke kompetansen om 
digitalisering og «smarte 
samfunn» i Nord-Gud-
brandsdalen 

3. Næringsarbeid og innovasjon
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3.4  Prosjekt Gardsgründer 2019
  Sluttrapport
Gardsgründer 2019 er finansiert og støttet av Fylkesmannen i Oppland, Regionrådet Nord-Gudbrandsdal, 
Regionrådet Midt-Gudbrandsdal, Sparebank 1 Lom og Skjåk, Sparebank 1 Gudbrandsdal og Skåppå 
Kunnskapspark. Skåppå Kunnskapspark, som har vært prosjektleder, takker for støtten en har fått til å 
gjennomføre prosjektet, og gleder seg til fortsettelsen. 

Det følgende er en forkortet versjon av sluttrapporten fra Skåppå Kunnskapspark. 

Sammendrag
Gardsgründerprogrammet	er	et	utviklingsprogram	for	
bønder	som	ønsker	å	utvikle	tilleggsnæring	på	garden.	
Programmet skulle ikke være i konkurranse med det 
tradisjonelle landbruket, men utfordre garder som 
søker	alternativer	og	nyskapende	bruk	av	garden.	Pro-
grammet	har	inkludert	inspirasjonssamling,	utvelgelse	
av	åtte	garder,	gardsbesøk	på	alle	garder	i	forkant	av	
samlinger,	tre	samlinger	og	individuell	oppfølging	av	
gardene	i	etterkant.	Alle	deltakerne	har	svart	på	en	
spørreundersøkelse	etter	programmet	var	gjennom-
ført.	Den	viste	at	deltakerne	har	vært	godt	fornøyde	
med	programmet,	de	har	kommet	videre	med	sine	
idéer, og de har lært mer om idéutvikling, forretnings-
plan,	kunde/marked	og	fått	gode	verktøy	for	videre	
utvikling. Alle deltakerne svarte i evalueringen at de vil 
anbefale	andre	garder	å	delta	i	gardsgründer-program-
met. 

Bakgrunn
Landbruket er én av bærebjelkene i næringslivet 
i	Gudbrandsdalen,	og	det	er	behov	for	både	ny- 
skaping	og	vekst.	Prosjektet	har	hatt	som	formål	å	
bistå aktører som både vil og har evne til å utvikle 
næringspotensialet	på	garden.	For	å	nå	dette	målet	er	
det	lagt	opp	til	videreutvikling	av	piloten,	som	var	et	
utviklingsprogram	der	gardbrukere	fikk	lære	litt	om	
hvordan	de	kan	ta	ut	næringspotensialet	på	garden.	
Utviklingsprogrammet	skulle	ha	fokus	på	idéutvikling,	
kunde	og	marked	og	forretningsplan.		

Hovedformålet	for	prosjektet	er	å	videreutvikle	
pilotprosjektet	«Gardsgründer»	som	ble	testet	ut	i	
Nord-Gudbrandsdalen	fra	2015.	I	2018	ble	prosjektet	
justert,	og	det	ble	lagt	opp	til	at	bønder	i	Lillehammer-
regionen og Midt-Gudbrandsdalen også kunne delta, i 

tillegg	til	Nord-Gudbrandsdalen	der	piloten	ble	kjørt.	
Dette	endret	seg	noe,	da	det	i	2019	kun	var	åpent	for	
garder fra Midt- og Nord-Gudbrandsdalen. Lilleham-
merregionen	valgte	å	satse	på	egne	prosjekt	knyttet	til	
lokalmat og gardsturisme.

Mål 
Mål	for	prosjektet	Gardsgründer	har	vært	å	bistå	
aktører som både vil og har evne til å utvikle nærings-
potensialet	på	garden	gjennom	et	utviklings-/lærings-
program.	Læringsprogrammet	skal	gi	gardbrukere	et	
verktøy	og	et	nettverk	for	å	utvikle	egne	og	gardens	
ressurser	til	økonomisk	vekst.	Gardene/deltakerne	
skal	ende	opp	med	konkrete	finansieringsklare	forret-
ningsplaner.	I	tillegg	skulle	det	etableres	et	nettverk	
for	gardene	som	deltok	i	programmet.	

Målsettinger:
• Lære deltakerne metoder for økt 

inntjening	pr.	enhet	–	historiefortelling, 
opplevelser,	kompetanse-	og	direktesalg

• Nettverk for unge gründere
• Ny	næringsvirksomhet	–	styrke 

lokal	verdiskaping
• Nettverk	av	støttespillere	og	rollemodeller
• Øke	kjennskap	til	Gardsgründer		

Inspirasjonssamling  
Det	ble	arrangert	en	inspirasjonssamling	i	Jutulheimen	
i	Vågå,	21.	mars.	Dagen	hadde	som	formål	å	inspirere	
gardbrukere	til	å	utnytte	næringspotensialet	på	egne	
garder,	samt	rekruttere	deltakere	inn	i	utviklingspro-
grammet.

Det	deltok	i	overkant	av	80	personer,	og	det	ble	
rekruttert	flere	garder	til	programmet.	Gjennom- 
føringen	av	dagen	var	vellykket	med	gode	tilbakemel-
dinger fra deltakere og foredragsholdere.

Navn Organisasjon/bedrift Rolle
Astrid Simengard Bondelaget Styringsgruppemedlem
Iren	Nystuen Sparebank	1	Lom	og	Skjåk Styringsgruppemedlem
Johannes Bjørge Sparebank	1	Gudbrandsdal Styringsgruppemedlem
Irene Teige Killi Regionrådet Midt-Gudbrandsdal Styringsgruppemedlem
Ivar Lorentzen Fylkesmannen Observatør
Ingvild Aarhus Skåppå	Kunnskapspark Prosjektleder
Linn Hagberg Torgersen Skåppå	Kunnskapspark Prosjektmedarbeider

Styringsgruppe

3. Næringsarbeid og innovasjon
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Rekruttering og utvelgelse av deltakere
Kriterier	for	deltakelse	i	programmet:
1. Motiverte gardbrukere med sterkt ønske om å ut-

vikle egne og gardens ressurser, og som er villige 
til å bidra inn i nettverk

2. Gardbrukere som allerede har konkrete tanker 
og idéer for garden sin 

3. Gardbrukere	som	har	spesielle	interesser,	ressur-
ser	eller	kunnskap	de	ønsker	å	utvikle

4. Hver gard skal delta med to deltakere dersom de 
har	partner/ektefelle

Rekrutteringsprosess	ble	gjennomført	ved	at	digitalt	
søknadsskjema	ble	lagt	ut	på	Skåppå	sine	nettsider, 
og	informasjon	og	skjema	ble	deretter	spredd	gjen-
nom	inspirasjonsdagen	21.	mars,	direktekontakt	fra	
styringsgruppa	og	Skåppå,	bruk	av	Facebook	og 
distribusjon via Landbrukskontorene.

Det	kom	inn	9	søknader.	Styringsgruppa	valgte	ut	
følgende	8	garder	på	bakgrunn	av	opplysninger	gitt	i	
søknadskjema:

Navn  Gard Idé

Rannei og Hans Hovde Søre Hovde, Dovre Fuglekikking	

Dag Christian Hole Sygard	Hole,	Lesja Omgjøring	av	kårbolig	til	overnattingssted

Torfinn	Hallerud	og	Elisabeth	Brattlien Nedre Brattlien, Vinstra Inn	på	Tunet-tjenester:	yngre	demente

Hannah og Erlend Dokken Nærødegård, Sel Foredling	og	salg	av	økologisk	Dølafe

Ragnhild Wadahl Heggerud	Gard,	Harpefoss Overnatting	og	opplevelser	på	gården

Gina Ragnhild Tøfte Haugen Nedre Stokstad, Vågå Inn	på	Tunet-tjenester:	integrering	og	skole

Audun Heier Moshuset, Vågå Bevaring av biologisk mangfold, formidling og 
undervisning - naturfag

Solveig Græsli Ljosbakken, Lesja Inn	på	Tunet-tjenester	og	sommerleir	for	barn	

Etter	utvelgelsen	fikk	alle	gardene	individu-
elle	gardsbesøk,	der	mål	for	programmet	
og avklaringer fra arrangør og deltakere ble 
gjennomgått.	I	tillegg	fikk	gründerne	mulighet	
til	å	fortelle	mer	om	sin	idé,	samt	vise	rundt	på	
garden. 

Gjennomføring
De	tre	samlingene	ble	holdt	på	Helle	Gard	i	
Vågå,	Formoseter	på	Høvringen	og	Innova-
sjonssenteret Ringebu.

Utviklingen hos den enkelte gard er 
varierende. To-tre av gardene er i ferd med 
å gå ut i markedet, noen trenger mer tid 
og	et	par	garder	må	vurdere	om	ideen	er	
gjennomførbar.

Utvikling av idé og konsept 
var tema for første samling 

på Helle Gård i Vågå.
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Konklusjon etter brukervurderingen
Gardsgründerprogrammet	har	blitt	gjennomført	
som	planlagt,	deltakerne	har	hatt	læringsutbytte	av	
programmet	og	anbefaler	det	til	andre.	Dybde- 
intervju	indikerer	at	brukerne	synes	dette	er	en	
viktig	satsing	for	denne	gruppen	næringsutøvere.	

Alle	8	garder	fullførte	programmet,	men	med	noe	
varierende	framskritt.	Det	forventes	at	flere	av	
gardene vil komme ut i markedet med tjenester og 
produkter	som	følge	av	programmet.	

Forbedringen	fra	i	fjor,	med	mål	om	bedre	én	til	
én-veiledning	i	forkant	av	programmet,	har	bedret	
gardenes	utbytte,	og	gitt	et	tydeligere	forventnings-
grunnlag	for	programmet.		Det	er	også	gjort	en	
jobb	for	promoteringen	av	Gardsgründer	2020, 
da	Trollbinde	har	produsert	bilder,	videoer	og	
blogginnlegg	som	skal	bidra	til	økt	synlighet	for	
programmet.	

Økonomi 
Regnskapet	viser	godt	samsvar	mellom	budsjett	
og	regnskap:	Av	et	totalbudsjett	på	615	000	er	det	
oppnådd	en	innsparing	på	ca	6	000	kr.

Finansieringsplanen vises her: 

Fylkesmannen	i	Oppland 300 000

Regionrådet Midt-Gudbrandsdalen 50 000

Regionrådet Nord-Gudbrandsdalen 50 000

Sparebank	1	Lom	og	Skjåk 25 000

Sparebank	1	Gudbrandsdalen 25 000

Egenandel 8 garder 40 000

Egenandel	Skåppå	 120 000

Total 610 000

Fra samlingene i prosjekt Gardsgründer.

3. Næringsarbeid og innovasjon
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3.5  Tildelinger - kultur- og 
  naturbasert næringsutvikling 2019
Regionrådet bevilget i møte 14.12.18 -  sak PS 11/18, PF 4/19 – kr 600 000 til aktiviteter innen kultur- og naturba-
sert næringsutvikling for 2019. Ved søknadsfristens utløp var det registrert 36 søknader

Delegert 
vedtak

Søker Arrangement Tildelt 
beløp

8/19 Sel teaterlag Kristin	Lavransdatterspelet	2019 50 000
9/19 Dansefestivalen i Sel Dansefestivalen i Sel 2019 60 000
11/19 Kvinner	i	Landbruket	Vågå/Sel Traktorrock	Vågå	2019 15 000
	10/19 Norsk	Fjellsenter Reiselivkonferanse	”Lomsløftet” 30 000
	12/19 Diktardagar Diktardagar 2019 10 000
13/19 Vågå konsertserie Produksjon av konserter 10 000
14/19 Lesja Dovre Danseteam Boogie	Feet’s	Festival	2019 30 000
15/19 Stiftelsen	Fjellkultur Fjellfilmfestivalen	2019 50 000
16/19 Vågå	Folkemusikkarrangement Landskappleiken	2019 30 000
17/19 Markens Grøde Lesja Markens Grøde 2019 30 000
18/19 Gjendeguiden og 

Gjendesheim	Turisthytte
SKI Jotunheimen 2019 30 000

19/19 Norsk	Fjellsenter Lom skifestival 2019 20 000
20/19 Otta	handels-	og	næringsforening Ottamartnan	2019 20 000
21/19 Senter	for	bygdekultur	Hjerleid Hjerleidutstillingen 2019 15 000
22/19 Pilegrimssenter Dovrefjell Pilegrimsdager	på	Dovrefjell 15 000
23/19 Jotunheimen Mx-Klubb Vågå	Mx-camper	2019 30 000
24/19 Grov	Camping	& 

Gonhildbua Landhandleri
Gjennomføre div. aktiviteter 2019 30 000

28/19 Vågå	kommune/Ullinsvin	Drift	AS Åpningsarrangement	Galleri	Ullinsvin 15 000
27/19 Treseminaret Studieforbundet kultur og tradisjon 30 000
26/19 Vågå	kommune	/ 

Samanslutninga	Håndverk?
Håndverk+ 2019 30 000

25/19 Prosjektet	”Villreinfangsten 
som	verdensarv”

Søknad om støtte til 
”Villreinfangsten	som	verdensarv”

50 000

42/19 Otta	Skytterlag	-	Fjøssystemer	Cup Fjøssystemer		Cup 25 000

Fotos side 15 fra øverst til venstre: 1 og 2: Fjellfilmfestivalen, 3 og 4: Vågå Mx-camper, 5: 
Hjerleidutstillingen 2019 (foto: Jørgen Hagen), 6 og 7 Div. aktiviteter i regi av Grov Camping 

og Gonhildbua Landhandleri (de siste to fotos: Grov Camping).
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3.6  Reiseliv
Tallene fra Statistikknett Reiseliv viser en fortsatt nedgang i det samlede kommersielle markedet på 2,8%.

Tallene	viser	også	en	nedgang	på	hotellmarkedet	
(-7,5%),	men	en	oppgang	på	campingplasser	og	hyt-
tegrender	(+1,1%).	Ser	man	på	nasjonalitet,	er	det	
en	liten	økning	i	antall	utenlandske	turister	(+0,5%),	
men	en	fortsatt	nedgang	i	tallet	på	norske	turister	
(-4,3%).	Differansen	er	likevel	så	liten	at	det	kan	
være utfordrende å lete etter årsaker. Man skal 
bruke tall fra Statistikknett med varsomhet. De sier 
ingenting	om	kvaliteten	på	våre	reiselivsprodukter	
eller	hvor	mye	gjestene	legger	igjen.	

Nasjonalparkriket	Reiseliv	er	sammen	med	Visit	
Geilo	og	Visit	Valdres	på	eiersiden	av	Mountains	
of	Norway	(MoN),	et	internasjonalt	salgsamarbeid	
med to ansatte fjellselgere. Målet er å selge norske 
fjell	til	det	utenlandske	operatørmarkedet,	i	Euro-
pa.	

Trendene	fra	utenlandske	turister	og	operatører	
viser	at	vandring	er	svært	populært	i	Norge.	Dette	
er også én av hovedaktivitetene i vårt område i 
barmarkssesong. I tillegg er trugeturer også vel-
dig	populært,	som	et	supplement	til	ski.	En	av	
suksesshistoriene fra Nord-Gudbrandsdalen er 
bagasjetransport,	som	sørger	for	at	turistene	kan	
vandre	fra	hytte	til	hytte	med	lett	tursekk.	Vertska-
pet	på	bedriftene	frakter	resten	av	bagasjen.	

Ellers	er	det	verdt	å	nevne	at	Nasjonalparkriket	i	
samarbeid med Gudbrandsdalsmat og Visit Lille-
hammer har iverksatt arbeid med en lokal matrute 
i	Gudbrandsdalen,	med	fokus	på	lokalmat.	Sammen	
med	prosjektet	«smaksturisme»	som	gjennomføres	
av	MoN,	vil	Gudbrandsdalen	for	alvor	bli	satt	på	
kartet som en matdestinasjon

Snørekjøring på Høvringen,
Foto: Erland Kirkebøen Husom
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Fotturister i f jellheimen
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3.7  6K Næring
Regionrådet har dei tre siste åra ikkje hatt eigen næringsutviklar slik det var tidlegare. Dette er ei utfordring sett i 
høve til samarbeidsavtale om regionråd, der næringsutvikling er eit sentralt område. Satsinga på regionen som ein 
Universitetsregion innehar ei forventning om å utløyse arbeidsplassar, men regionrådet treng å koordinere innsats 
for å oppnå og ta vare på effekten av denne arbeidsplassutviklinga.  

Regionrådets arbeid med næringsutvikling blir nå 
innarbeidd	i	prosjekt	Universitetsregion	(UR),	der	
målsettinga	er	å	skape	næringsutvikling	bl.a	gjen-
nom innovasjon i offentlig sektor. Næringsmedar-
beidarane i kommunane er viktige aktørar når det 
gjeld	å	rekruttere	bedrifter	inn	i	utviklingsprogram-
met	som	ein	del	av	prosjekt	Universitetsregion.	Re-
gionen	ønskjer	å	ha	ei	aktiv	rolle	i	å	definere	eigne	
kunnskaps-	og	kompetansebehov.	I	arbeidet	med	
utfordringane	vektlegg	Regionrådet	fokus	på 
berekraft og smart-teknologi som sentrale 
i satsinga.

Næringskonsulentane i regionen har eit felles 
forum under namnet 6K Næring. Medlemmane i 
6K	næring	har	også	sett	behovet	for	ei	ny	og	meir	
hensiktsmessig organisering av næringssatsinga i 
Nord-Gudbrandsdalen. Dei har i 2019 starta eit 
arbeid der organisering av næringsarbeidet i 
regionen blir drøfta.

   
Pr. dags dato er næringsarbeidet i dei ulike 
kommunane organisert slik:
• Lom:	Næringssjef	i	100%	fast	stilling,	har	også	

ansvar	for	Lom	nasjonalparklandsby	(ca.	40	%	
stillingsressurs).

• Skjåk:	Næringssjef	i	100%	fast	stilling.
• Vågå:	Næringskoordinator	i	100%	fast	stilling.	

Utleigd	i	60%	stilling	fram	til	august	2020.	
Skåppå	er	innleigd	i	perioden.		

• Sel:	Næringssjef	i	100%	fast	stilling.
• Dovre:	Næringskonsulent	i	100%	fast	stilling.	

Har også ansvar for alt friluftslivsarbeid 
i kommunen.

• Lesja: Har ei tenesteavtale med Nordveggen 
ut	2020.	Har	tidlegare	hatt	fast	100%	stilling 
på	næring.	

• Regionrådet:	Dagleg	leiar	og	prosjekt- 
medarbeidarar i universitetsregionsamarbeidet. 

Plasseringa i dei ulike kom-
munane varierer, men sam-
lokalisering	med	plan,	bygg,	
teknisk, landbruk, kultur 
eller	administrativ	/	politisk	
leiing er vanleg. Den orga-
nisatoriske	plasseringa	i	dei	
6	kommunane	er	på	same	
måten ulik.

Ein av fordelane med 
nåverande organisering 
er at kommunane kan 
bruke	ressursen	på	ulike	
oppgåver	i	eigen	organisa-
sjon. Dette gjeld mellom 
anna folkehelsearbeid, 
informasjon og omdøm-
mebygging,	kultur,	innkjøp,	
plan	etc.	Ressursen	er 
elles lett tilgjengeleg for 
lokalt	næringsliv	på	grunn	
av	korte	geografiske 
avstandar.

3. Næringsarbeid og innovasjon
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4.  Samferdsel
Regionrådets samferdselsutvalg består av tre politikere valgt av Regionrådet, og tre fagrepresentanter utnevnt av 
arbeidsutvalget. Utvalget er rådgivende fagorgan for Regionrådet.

Medlemmer i utvalget 
fram til nytt regionråd ble valgt:
• Dag	Erik	Pryhn,	leder	
• Oddny	Garmo,	nestleder
• Elias	Sperstad
• Unni Strand
• Roar Valbjørgsløkken
• Ola	Ulfsby	Bottheim
• Sekretær:	Frode	Damstuen

Nasjonal Transportplan 2018-2029
Det	har	også	i	meldingsåret	vært	viktig	å	følge	opp	
Stortingets vedtak om NTP 2018-2029, der dette 
var sentrale områder for oss:
• E6	Sjoa-Otta	
• Bomfinansieringen	–	brukerne	betaler	full	pris	

selv	om	etappe	2	ikke	er	bygget	
• Dobbelspor	til	Lillehammer	
• Konsekvensutredning	vedr.	RV15	Strynefjellet	–	

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

oppgradering	ved	Verma	i	Møre	og	Romsdal
• Ikke	finansiering	av	oppgraderinger	av	Otta	

stasjon og Dombås stasjon 

Regionrådet gjorde to viktige innspill 
innen samferdselsområdet i 2019:

Handlingsplan for kollektivtransport

Generelt:

Bilen vil i overskuelig framtid være det viktigste 
framkomstmiddelet	for	det	meste	av	Oppland.	Når	
vi	først	skal	utvikle	et	kollektivtilbud,	er	det	bynære	
områder	som	nødvendigvis	vil	få	de	fleste	bussru-
tene.

Å	få	flere	til	å	velge	kollektive	reiser	til	hytta	kan	i	
første omgang være like viktig som at bussen eller 
taxien	går	på	utslippsfritt	drivstoff.	En	moderne	
buss	er	i	dag	renere	og	slipper	ut	færre	partikler	
enn	en	personbil,	selv	om	den	naturligvis	slipper	ut	
noe	mer	CO2.

Som	det	blir	nevnt,	har	Oppland	generelt	og	
Nord-Gudbrandsdalen	spesielt	en	stor	andel	
fritidsbesøkende	og	«deltidsinnbyggere».	Disse	
bruker	også	i	all	hovedsak	personbil,	og	gjerne	flere	
på	hver	hytte.	Av	Nord-Gudbrandsdalens	fritids-
beboere er det bare en svært liten andel som har 
gangavstand	til	ekspressbussnettet	eller	det	lokale/
regionale	busstilbudet.	Samtidig	rapporteres	det	nå	
fra	reiselivet	at	stadig	flere	etterspør	muligheten	for	
å reise kollektivt til og fra Nord-Gudbrandsdalen. 
Stadig	flere	reiselivsbedrifter	markedsfører	pakker	
med	bruk	av	kollektivtransport.	Samme	strategi	
følges	også	opp	av	Nasjonalparkriket	reiseliv	AS.

Den beste løsningen vi kjenner til i dag, er derfor 
å	sette	opp	fleksible	bestillingsruter	slik	at	folk	kan	
kjøpe	en	gjennomgående	billett	fra	Oslo	og	helt	
fram	til	definerte	stopp	i	hyttegrendene.	Man	når	
naturligvis	aldri	alle,	men	det	finnes	løsninger	som	
er tilnærmet fullgode. Men det er for grisgrendt å 
få	det	til	kommersielt	i	Oppland;	det	trengs	priori-
teringer	gjennom	politisk	vilje	og	offentlig	støtte.	Vi	
vil	utfordre	både	fylkeskommunen	og	næringslivet	
i regionen til et tettere samarbeid om utvikling og 
markedsføring	av	kollektive	transportalternativ.

Konkrete innspill vedrørende kollektivtransport 
i Nord-Gudbrandsdalen:

Vi	opplever	ofte	fulle	skolebusser	i	regionen,	spesi-
elt i Lesja og Dovre. Vi er kjent med kravet om 
at	alle	skal	ha	egen	sitteplass	på	skolebussene. 
Manglende	kapasitet	på	skolebussene	gjør	at	for-
eldre	og	andre	må	velge	å	bruke	personbil	i	stedet	
for	kollektivtransport.	Opplandstrafikk	må	sikre	
at	det	blir	satt	opp	ekstra	kollektivtilbud	på	rutene	
der	dette	er	et	problem.

Når	Oppland	og	Hedmark	blir	ett	fylke,	er	det	
viktig å øke kollektivtilbudet mellom Nord-Gud-
brandsdalen og Nord-Østerdalen.

4. Samferdsel
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Statlig støtte til de såkalte langrutene er viktig. 
Korrespondansen	fra	Nord-Gudbrandsdalen	til	
Lillehammer	er	svært	redusert	etter	at	«langru-
tene»	er	borte.	Regionrådet	ber	Opplandstrafikk	
sette behovet for statlig støtte til langruter mellom 
Nord-Gudbrandsdalen	og	Lillehammer	på 
dagsorden.

Fordi togtilbudet er viktig for å oppnå en bærekraftig 
utvikling, har Regionrådet kommentert dette, selv om 
det er utenom plantemaene:

Reisende	til	og	fra	Nord-Gudbrandsdalen	opplever	
at	togsettene	blir	oppfylt	lang	tid	før	togavgangen.	
Dette	gjør	at	man	ofte	må	velge	personbil.	Ellers	er	
morgentogtilbudet	fra	Otta	til	Trondheim	mangel-
fullt.

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 
2022-2033 om hovedutfordringer på transport-
området 

Nord-Gudbrandsdalen	er	et	viktig	knutepunkt	for	
transport	nord-sør	og	øst-vest.	Dette	påvirker 
regionens infrastruktur, og er et rammevilkår for 
hele samfunnsutviklingen.

Gudbrandsdalen	er	landets	viktigste	transport-
korridor mellom Sør-Norge og Midt-Norge og 
Nord-Vestlandet. Det tilsier at E6 og Dovrebanen 
gjennom	vårt	område	må	prioriteres	i	samsvar	med	
det faktum. Gjennom forbindelsen mot vest både 
gjennom	Ottadalen	og	over	Lesja	er	vi	et	knute-
punkt	for	en	stadig	økende	øst-vest-transport.	
På	grunn	av	stor	trafikk,	gjennomgående	dårlig	
vegstandard	og	manglende	trafikksikkerhetstiltak	
er	antall	drepte	og	hardt	skadde	på	E6	og	øvrige	
riksveier	i	Gudbrandsdalen	altfor	høyt.	

Øst-vest strekningene R15 og E136 gir store 
utfordringer	når	det	gjelder		trafikksikkerhet	og	
regularitet	på	godstransport,	jfr.	Strynefjells- 
tunnellenes tilstand og at Raumabanen ikke 
lenger frakter gods. 

Vi har store avstander både innad i regionen og til 
byene	på	Østlandet.	Vi	har	et	stort	behov	for	regi-
onforstørring,	dvs.	redusere	reise-	og	transporttid	
innad i regionen og til og fra regionen 

Innbyggere	i	vår	region	er	svært	bilavhengige.	
Bompengenivået	er	i	ferd	med	å	bli	uakseptabelt	

høyt	for	områder	som	fra	før	har	store	avstandsu-
lemper.	Urimelig	høye	bompengesatser	kan	føre	til	
at	avstandsulempene	forsterkes	og	at	det	oppstår	
en	”innelåsning”	av	vårt	område	med	hensyn	til	
reiselivsrelatert	bilbruk	og	næringstransport.	Høye	
bompengesatser	vil	også	redusere	utvekslinga	innad	
i	Gudbrandsdalen	som	én	bo-,	arbeids-	og	service-
region. 

Vi er avhengige av et kollektivtilbud som er til- 
passet	innbyggernes	reise-	og	pendlingsmønster.	
Vi	har	mangelfulle	tog-	og	busskorrespondanser	i	
regionen,	spesielt	ved	helg	og	høytider.	Frekvenser	
på	jernbanen	og	mere	statlig	kjøp	som	har	busskor-
respondanse,	kan	bli	viktig	når	persontrafikken	
på	jernbane	er	konkurranseutsatt.	Næringslivet	i	
regionen er avhengig av god regularitet for å utligne 
avstandsulempene	for	ut-	og	inntransport	av	gods	
og	personell.	Reiselivet	er	en	voksende	næring	i	
regionen	som	er	avhengig	av	sikre	transport-
løsninger.	Den	yngre	reiselivskunden	synes	å	ta	del	
i	en	ny	trend	der	kollektivtransport	er	foretrukket.	
Dette	krever	et	koordinert	og	tilpasset	rutesystem	
med	en	aktiv	knutepunktsutbygging.	

Når	Oppland	og	Hedmark	blir	ett	fylke,	er	det	vik-
tig å øke kollektivtilbudet mellom Gudbrandsdalen 
og Østerdalen. Statlig støtte til de såkalte lang- 
rutene	er	viktig.	Korrespondansen	fra	Nord-Gud-
brandsdalen til Lillehammer er svært redusert etter 
at	«lang-rutene»	er	borte.	Vi	er	én	av	de	regionene	
i	landet	med	lengst	reisetid	til/fra	flyplass.	Spørs-
målet	er:	Hva	har	stat	og	fylke	som	løsning	for	at	
Nord-Gudbrandsdalen skal få en moderne og kom-
plett	kollektivtransportløsning	i	NTP	2022	–	2033?	

Veg	og	bane	i	vår	region	er	flom-	og	rasutsatt. 
Det	er	særlig	viktig	at	beredskapsveger	/	omkjø-
ringsveger er tilgjengelig for å unngå blokkering av 
lokaltrafikk	og	gjennomfartstrafikk.	De	forventede	
klimaendringene vil utgjøre en stor utfordring for 
en region som fram til nå har vært en nedbørfattig 
region. Bratte dalsider krever gode drenerings-
systemer	med	god	avledning	til	elvene.	Regionen	
har store utfordringer ved at vi ikke har alternative 
omkjøringsveger	på	E6	i	Rosten	og	RV15	Lom/Skjåk.	

Regionen har utfordringer når det gjelder digital 
infrastruktur.	Regionen	forventer	at	både	fylkes-
kommunen	og	staten	øker	sin	innsats	på	utbygging	
av	fiber/breiband	i	takt	med	den	statlige	politikken	
om et fulldigitalisert samfunn.

4. Samferdsel
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Breiband

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal har etter kvart god erfaring med at kommunane samarbeider om felles 
søknader om offentlege tilskot til breibandutbygging. For 2019 vart det formalisert eit prosjektarbeid, nettopp 
med tanke på å koordinere dette arbeidet i regionen. Det regionale AU er prosjektstyre, og det vart frikjøpt 
ein 20% ressurs frå Vågå kommune.

For	2019	stilte	kommunane	i	regionen	opp	
med	ca	6	millionar	i	eigenfinansiering,	og	dette	
beløpet	vart	møtt	krone	mot	krone	av	Oppland	
fylkeskommune,	dvs	med	6	mill	kr	i	tilskot.	Til-
skotet	frå	NKOM	var	på	ca	3	millionar.	

Prosjektet	basert	på	desse	midlane	stilt	til	dispo-
sisjon	i	2019,	vil	bli	sendt	på	anbod	i	2020	i	tråd	
med avtalen med Abakus, som nå heile Innlandet 
fylke	er	part	i.			

Søknaden for 2018 vart innvilga rett før jul 2018, 
slik	at	anbodsprosessen	kunne	starte	våren	2019.	
Fordi	det	nærma	seg	ferietid,	vart	det	gjeve	utvi-
da	frist	på	denne	prosessen.	

Så	viste	det	seg	etter	kvart	at	utlysinga	ikkje	had-
de	følgt	kravet	til	NKOM	sitt	særskilte	innkjøps-
regelverk, noko som medførte at konkurransen 
måtte	ut	på	ein	ny	runde.	Den	forsinkelsen	som	
oppstod,	gjorde	at	også	2018-prosjektet	blir	
konkludert	og	starta	opp	i	2020.

4. Samferdsel
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5.1  Kom til oss 2019 – komtiloss.no

Foto: Live Andrea Sulheim

Prosjektet	hadde	ikke	egen	prosjektleder	i	store	
deler av 2019.

Regionrådet	fi	kk	i	møte	20.09.19	en	orientering	
om	arbeidet	med	200	ledige	hus	og	Stillingssleppet	
for 2018. Det ble også gjennomgått resultater av 
en	spørreundersøkelse	i	etterkant	om	effekten	av	
Stillingssleppet

Det	ble	ikke	gjennomført	Stillingsslepp	i	2019,	men	
det	ble	besluttet	å	gjennomføre	dette	på	vårparten	
2020. 

Når	det	gjelder	”200	ledige	hus”	ble	det	orientert	
om	at	det	er	registrert	nesten	130	personer	som	er	
interessert i å bo og få jobb i regionen. 
90	eiere	ble	kontaktet.	11	av	disse	responderte	
positivt	på	å	leie	eller	selge.

Det er viktig at hjemmesiden vedlikeholdes og 
oppdateres,	og	at	arbeidet	fortsetter	i	kommunene.	
Samtidig er det viktig å fortsette kartleggingen og 
kontakten.

5. Attraktivitet og samfunnsutvikling
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5.2  Gudbrandsdalstinget
Det første Gudbrandsdalstinget ble avholdt på Dale-Gudbrands Gard på Hundorp 11. april 2018. Der møttes
ordførerne i Dovre, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå, Øyer,
i tillegg til fylkesordfører. Fylkesmann og rådmenn hadde møte- og talerett.

Forut	for	denne	hendelsen	hadde	kommunene,
fylkeskommunen,	Høgskolen	i	Innlandet	og	Øst-
landsforskning,	fylkesmannen	og	andre	hatt	et	for-
melt	samarbeid	i	det	nasjonale	Byregionprogram-
met	med	prosjektet	By	og	fjell	–	moderne	bosetting	
som	grunnlag	for	utvikling	og	verdiskaping.	Ett	av	
målene	her	var	nettopp	å	etablere	Gudbrandsdals-
tinget.

Ved	inngangen	til	2018	behandlet	kommunestyrene	
og	fylkesutvalget	likelydende	sak	med	overskriften	
Fra Byregionprogram til Gudbrandsdals-praksis.
Her ble det besluttet at Gudbrandsdalstinget skulle 
etableres,	videre	at	partene	skal	samarbeide	om	å	
utvikle	Gudbrandsdalspraksis.	Dette	innebærer	i	
første	omgang	tre	tiltak:	samarbeid	om	planstrategi,	
innovativ	innbyggerdialog	og	råd	for	deltids-
innbyggere.	

Gudbrandsdalspraksis	skal	utvikles	videre	under	
fi	re	hovedoverskrifter/	tema:	Medvirkning/demo-
krati,	tjenestetilbud,	planlegging	og	åpne	dører.	Av	
vedtakene	framgår	ellers	at	partene	i	videre	arbeid	
med	samfunnsutvikling/	Gudbrandsdals-praksis	vil	
bidra	aktivt	til	utvikling	der	regionen	har	opplagte	
fortrinn	og	potensiale,	så	som	forskning,	utdanning	
og formidling for utvikling av fjellsamfunn. 

Gudbrandsdalstinget hadde etter dette to møter i 
2019:	vårmøte	på	Rudi	Gard	i	Sør-Fron	den	11.	april	
og	høstmøte	på	Mysusæter	i	Rondane	26.	november.	

Gudbrandsdalstingets arbeidsutvalg
har gjennom 2019 hatt 5 møter og i tillegg sam-
arbeidet godt via mail og telefon. Arbeidsutvalget 
har	bestått	av	Brit	Kramprud	Lundgård,	leder	og	
regionrådslederne Iselin Vistekleiven, Rune Støstad 
og	Espen	Granberg	Jonsen.

Utvalgets arbeid har i stor grad vært å forberede 
og	følge	opp	beslutninger	i	Gudbrandsdalstingets	
møter. 

Arbeidsutvalget	har	også	tatt	opp	disse	sakene:
• Samarbeidsavtale med HINN
• Krafttak for Grønn vekst
• Innspill	til	fylkeskommunene	angående

regionreformen

Økonomi
For	2019	ble	det	bevilget	kr.	150.000	fra	hvert	av	
regionrådene – Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gud-
brandsdal og Lillehammerregionen. 
Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal som har vært 
rådets sekretariat, har forskuttert kostnadene.

Sekretariat
Av mandatet for Gudbrandsdalstinget som ble 
vedtatt 2. november, framgår at de tre regionkon-
torene til sammen utgjør sekretariatet for Gud-
brandsdalstinget. Koordinering av arbeidet skal gå 
på	omgang	med	ett	års	varighet,	i	denne	rekkefølge:	
Midt-Gudbrandsdal (2019), Nord-Gudbrandsdal 
(2020) og Lillehammerregionen (2021).

Utvalgets arbeid har i stor grad vært å forberede 

5. Attraktivitet og samfunnsutvikling
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5.3  By- og regionsenterprosjekt Otta 

Bakgrunn for regionsenterprosjektet
Det ble inngått en 5-årig samarbeidsavtale mellom Oppland Fylkeskommune, Statens vegvesen, Regionrådet 
Nord-Gudbrandsdal, Nasjonalparkriket Reiseliv AS, Nord-Gudbrandsdal Næringsforening og Sel kommune i 2015. 
Denne avtalen er nå vedtatt forlenget med to år av alle samarbeidspartene. 
Den forlenga avtalen gjelder fram til  31.12.21.

Handlingsplan	for	utvikling	av	Otta	som	by	og 
regionsenter	ble	vedtatt	i	kommunestyret	23.06.14	
og	sist	revidert	i	kommunestyret	den	17.06.19.	

Hovedmålsetting for prosjektet
Hovedmålsettingen	for	prosjektet	er	å	styrke	Otta	
som et attraktivt og levende regionsenter for 

Otta - sett fra Liavegen i nordvest, 
mot sør. Foto: Eva Martinsen

Nord-Gudbrandsdalen. Gjennom et helhetlig og 
langsiktig	arbeid	skal	prosjektet	stimulere	nærings-
livet	og	gi	økt	aktivitet	og	trivsel,	flere	tilbud	og	
dermed	flere	besøkende	og	flere	arbeidsplasser.	
Otta	skal	styrke	sin	attraktivitet	for	etablering	av	
nye	arbeidsplasser	og	understøtte	eksisterende	
virksomheter	og	arbeidsplasser.
 
Strategiske prosjekter 
bygger regionsenteret over tid.
Utvikling	av	Otta	som	by-	og	regionsenter	er	et	
kontinuerlig	arbeid	som	skjer	uavhengig	av	en	pro-
sjektperiode.	Nedenfor	er	noen	av	delprosjektene	
som	over	tid	har	styrket	Otta	som	regionsenter: 

• Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter
• Otta	Kulturhus
• Otta	Beredskapssenter
• Otta	Brygge
• Amfi	Otta
• Sagtunet
• Flere,	større	private	leilighetsbygg.	Et	resultat	

av	en	vedtatt	fortettingsstrategi	i	Otta	sentrum.

Tiltak	og	aktiviteter	i	privat	regi	er	viktig	for	å	
utvikle regionsenteret, og kommunen har bevisst 
prioritert	tiltak	som	innebærer	offentlig/privat	
samarbeid. 

5. Attraktivitet og samfunnsutvikling
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Gatebruksplan
Oppgradering	av	gater	står	sentralt	i	arbeidet	med	
å utvikle regionsenteret. Så langt er arbeidet i disse 
gatene gjennomført helt eller delvis:

• Mostugugata
• Skolegata
• Johan	Nygårdsgate	- ble ferdigstilt tidlig 

sommer	2019.	Offisiell	åpning	ved	fylkes- 
ordfører	Even	Hagen	på	byfesten 
den 29. juni. 

• Ola	Dahls	gate	hadde	oppstart 
høsten 2019 og skal ferdigstilles 
høsten 2020.

Oppgraderte	gateløp	og	ny	infrastruktur	skal	bedre	
trafikkbildet	i	sentrum,	bedre	tilrettelegginga	for	
gående	og	syklende	og	stimulere	til	private	investe-
ringer og mer aktivitet.

Elvepromenaden,	et	resultat	av	regionsenter- 
prosjektet,	er	byens	nye	«gågate»	langs	Lågen	og	
ned mot elvemøtet. Kommunens ambisjon er å 
utvikle	elvepromenaden	vestover	langs	Ottaelva 
og nordover langs Lågen.

Kulturhistoriske skilt – og nye gateskilt
I	løpet	av	prosjektperioden	har	Otta	fått	en	rekke	
kulturhistoriske skilt som bidrar til å forsterke iden-
titeten	og	stoltheten	til	byen.	7	nye	skilt	ble	avduket	
i 2019.

Oppgradering av sentrale byrom
Gjennom	en	skjøtselsplan	for	grøntområder	har	
det	vært	bevisst	satsing	på	å	etablere	grønne	lunger	
i	byen.	Sentrumsparken	og	Jernbaneparken	er	prio-
ritert	som	særlig	viktige	byrom	for	trivsel.
I	arbeidet	med	oppgradering	av	byrom	er	det	fokus	
på	bruk	av	lokale	materialer	som	tre,	skifer	og	
kleber.

Velkomstskilt
Velkomstskilt som ønsker besøkende fra vest vel-
kommen	til	«Otta	-	Byen	ved	Rondane»	–	er	satt	
opp	i	2018.	I	2019	kom	det	på	plass	et	skilt	fra	nord.	
 

Velkomstskilt som ønsker besøkende fra vest velkommen 
til «Otta - Byen ved Rondane», er satt opp i 2018. 

I 2019 kom det på plass et skilt fra nord. 

Otta stasjon
Det	er	utarbeidet	en	detaljreguleringsplan	for	Otta	
stasjon	og	skysstasjon.	Dessverre	er	det	foreløpig	
for lite framdrift fra Jernbanedirektoratet og Bane 
Nor	i	arbeidet	med	å	realisere	denne	planen.

Det	er	svært	viktig	for	utvikling	av	Otta	by	at	am-
bisjonene	i	denne	reguleringsplanen	blir	fulgt	opp.	
Det	gjelder	både	spørsmål	om	sikkerhet	for	reisen-
de,	parkeringsforhold	i	området	og	at	en	gjennom-
føring	av	planene	vil	binde	sammen	byen	på	en	ny	
måte	gjennom	en	undergang	under	jernbanesporet.

Regionsenterprosjektet	har	leid	inn	Norconsult	
for	å	utarbeide	en	plan	for	oppgradering	av	Otta	
skysstasjon.	Dette	arbeidet	ble	påbegynt	seint	på	
høsten 2019 og vil bli ferdigstilt våren 2020. Arbei-
det	på	området	er	planlagt	igangsatt	høsten	2020.		

Økonomi
I tillegg til årlige bevilgninger over kommunens 
eget	budsjett,	har	prosjektet	en	betydelig	grad	av	
ekstern	finansiering.	Samarbeidspartene	deltok	til	
sammen	med	600.000	årlig	i	prosjektet	i	2019.

I	den	forlenga	to-års	perioden	er	det	kun	Innlandet	
fylkeskommune	som	har	forpliktet	seg	med	årlige	
økonomiske	bidrag.	Fylkeskommunen	går	inn	med	
200.000	årlig.	De	øvrige	samarbeidspartene	bidrar	
med	kompetanse.

5. Attraktivitet og samfunnsutvikling
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5.4      Organisering av drifts- og     
  utviklingsråd (DUR) ved NGLMS
Som en del av det regionale helsesamarbeidet ble etablering av drifts- og utviklingsråd (DUR) mellom Nord-Gud-
brandsdal 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.

Mandat og rolle
• Være en formell overordnet arena for stra-

tegisk	og	langsiktig	planlegging	mellom	LMS,	
kommunene i Nord-Gudbrandsdalen og 
helseforetaket, dvs. bidra til videreutvikling av 
eksisterende	og	opprettelse	av	nye	spesialisttil-
bud	på	NGLMS.

• Sikre	god	informasjons-	og	kunnskapsutveks-
ling om tjenestene i Nord-Gudbrandsdalen og 
helseforetaket i relevante fora

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

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. 
• Kvalitetsutvalg interkommunale tjenester 

NGLMS: Kommuneoverlegene i NG, hoved- 
tillitsvalgt	(vertskommune),	representant	Fag-
forbundet samhandlingsledd Nord-Gudbrands-
dalen,	representant	fra	helse-	og	omsorgs- 
tjenester i deltakerkommunene, overlege 
NGLMS, virksomhetsleder NGLMS.

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

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

• Fastlegeforum:	Alle	fastleger	og	overlege	
NGLMS inviteres til møtene. Ledet av koordi-
nator 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. 
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5.5  Idretts- og fysakkoordinator
«E æ aktiv æ du»
Dette	er	av	de	eldste	prosjekta	vi	har	i	regionen	i	dag.	
Målet	ved	oppstart	i	2013	var	å	etablere	et	varig	akti-
vitetstilbud for unger og ungdom med ulike funksjons-
hemminger og som trenger tilrettelagt aktivitet.

Det	er	mange	som	bidrar	til	at	vi	kan	tilby	forskjellige	
aktiviteter	gjennom	året.	Det	være	seg	pårørende,	
søsken,	frivillige	lag	og	organisasjoner	m.fl.	

Regionrådet	har	ansvar	for	oppfølgingen	og	ledelse	av	
prosjektet.	Styringsgruppa	er	sammensatt	av	foreldre	
til	unger	innenfor	målgruppa,	helsesøstre	og	kommu-
nefysioterapeut	fra	alle	kommunene.		

I 2019 har det vært aktiviteter i hele regionen, der 
mange	har	vært	med	på	å	skape	et	mangfold	av	tilbud.	
I januar ble det sendt ut ei samla oversikt over aktivi-
teter for året. Det ble gitt tilbud om bading, hunde- 
kjøring,	riding,	foreldrekvelder	og	hjelpemiddeldager.

Aktiv læring
Aktiv læring har i 2019 arbeidet etter hovedmålet 
om	å	få	til	et	helskapelig	kompetansebasert	sys-
tem for daglig aktivitet for alle i et folkehelse- og 
pedagogisk	perspektiv	gjennomført	av	kompetent	
personell.

Alle skolene i regionen har fått invitasjon. I 2019 
har	det	vært	aktivitet	på	Lesja	skule,	Loar	skule,	
Vågåmo skule og Lalm skule. Det ble også arrangert 
tur til Sogndal i 2019. Geir Kåre Resaland besøkte 
Regionrådet	i	september	2019	og	informerte	om	

satsinga som er vedtatt i Stortinget om minst én 
time	aktivitet	pr.	skoledag.

Innføring	av	obligatorisk	fysisk	aktivitet	står	ikke	
i	motsetning	til	læreplanen,	men	tvert	i	mot	kan	
dette	være	et	godt	bidrag	til	å	oppfylle	intensjonene	
i	planverket.	

Upptur
Arrangementet UPPTUR er i regi av DNT i samarbeid 
med Regionrådet Nord-Gudbrandsdal. Alle åttende-
klassingene i regionen får tilbud om å delta, og det blir 
satt	opp	buss	for	å	transportere	elevene.

UPPTUR hadde tur til Lemonsjøen med over 100 
åttendeklassinger	fra	Heidal,	Otta	og	Vågå.	Turen	gikk	
oppover	mot	Trollhøe	i	et	vær	som	ikke	var	på	sitt	
aller beste. Sikten var dårlig, så derfor ble det bestemt 
å snu i tide.

Uansett – det var enighet om at det viktigste er å 
være ute sammen, og åttendeklassingene og lærerne 
hadde	en	fin	dag	sammen.	

Tilgjengelig reiseliv
Tilgjengelig	reiseliv	var	et	nytt	tiltak	i	2019,	og	et	
samarbeid	med	Funkibator	v/Geir	Arne	Hageland.	
Målet var å sette i gang et mulighetsstudium for at 
reiselivsbedriftene i regionen skulle kartlegges og få 
til	en	synliggjøring	av	tilgjengelighet	for	brukere	med	
funksjonsnedsettelser.

Hovedformålet	med	dette	prosjektet	var	å	endre	
måten	det	blir	gitt	informasjon	på	- fra å angi om et 

«E æ aktiv æ du» er 
av de eldste prosjekta 
vi har i regionen i 
dag. Målet var å eta-
blere et tilrettelagt 
aktivitetstilbud for 
unger og ungdom 
med ulike funksjons-
hemminger. Foto: 
Aasta Kristine Bjorli 
Bjølverud.
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Arrangementet 
UPPTUR er i 
regi av DNT i 
samarbeid med 
Regionrådet 
Nord-Gud- 
brandsdal. 

sted	er	«handikapvennlig»	til	å	opplyse	om	konkrete	
forhold	knyttet	til	tilgjengelighet.	

Etter	utarbeiding	av	et	spørreskjema	ble	det	sendt	
forespørsel	til	fem	bedrifter	som	aktuelle	piloter.	Tre	
bedrifter	responderte,	og	det	ble	gitt	gode	tilbake- 
meldinger. Det ble deretter gjennomført bedrifts-
besøk, og skjemaet ble justert etter erfaringene vi 
gjorde i besøkene.

Undersøkelsen var sendt ut i slutten av november til 
medlemmene	i	Nasjonalparkriket	Reiseliv	og	Visit 
Jotunheimen.	Status	per	11.	desember	er	at	26	bedrif-
ter	har	svart.	Undersøkelsen	ble	presentert	i	Region-
rådet.	Det	var	ikke	lagt	inn	ressurser	for	å	følge	opp	
undersøkelsen.

NGames 2019
Sammen	med	Blue	Elite	Esports	og	bibliotekene		i 
regionen ønsket Sel bibliotek å få til et tilbud som kun-
ne nå alle bibliotekene og barna i Nord-Gudbrands- 
dalen.	Regionrådet	deltok	som	en	samarbeidspartner.

Det ble satset stort med seks innledende runder i alle 
de seks kommunene i regionen, altså 36 innledende 
arrangementer	i	alt.	To	av	kommunene	har	bibliotekfi-
lialer	og	det	var	viktig	at	det	ble	arrangert	spillkvelder	
også	på	filialene	-	på	den	måten	hadde	flest	mulig	
av barn og unge i kommunen mulighet til å delta. 
Spillkveldene	på	de	ulike	bibliotekene	har	vært	en	fin	
mulighet for ungene til å samles rundt en aktivitet 
som	de	synes	er	morsom.	Her	kunne	de	møte	andre	
unger	og	i	flere	tilfeller	unger	fra	andre	kommuner,	da	
noen	var	så	ivrige	at	de	deltok	på	spillkveldene	i	andre	
kommuner også. 

Det hele ble avsluttet i midten av juni i en 
stor	finale	i	Otta	kulturhus.	

Forprosjekt Regionalt Friluftsråd
I	Regionrådets	handlingsplan	for	2019	er	det	bestemt	
at	det	skal	arbeides	med	planer	for	å	opprette	og	

drifte	et	regionalt	friluftsråd.	Et	slik	råd	er	definert	av	
Friluftsrådenes	Landsforbund	som	et	fast	samarbeid	
om	friluftsoppgaver	mellom	to	eller	flere	kommuner	
og eventuelle organisasjoner.

Målet var å få etablert et interkommunalt friluftsråd 
som	et	forebyggende	tiltak	for	bedre	folkehelse	i	regi-
onen. Et slik råd vil også kunne søke eksterne midler 
til tiltak og drift.

Prosjektgruppa	har	bestått	av	en	representant	fra 
hver	kommune	og	en	prosjektleder.	Gruppa	har	hatt 
7	møter	og	har	deltatt	på	2	konferanser.

For	å	forankre	forprosjektet,	distribuerte	pro-
sjektgruppa	et	høringsskriv	til	DNT	Gudbrandsdal,	
Nasjonalparkriket	Reiseliv,	Visit	Jotunheimen,	alle	
fjellstyrene	i	regionen	og	til	Skjåk	Almenning.	Kom-
munekontaktene	la	ut	skrivet	på	sine	hjemmesider	og	
Facebook.	I	tillegg	ble	det	sendt	ut	e-post	til	lag	og	
foreninger.

Prosjektleder var i møter med regionens Arbeids- 
utvalg	for	å	orientere	og	få	innspill.	Det	kom	også	inn	
innspill	fra	enkeltpersoner	og	lag	og	foreninger,	som	
ble tatt inn i det videre arbeidet.

Med bakgrunn i høringen og internt arbeid tilrådde 
prosjektgruppa	kommunene	i	regionen	å	opprette	et	
regionalt	friluftsråd	med	lokalisering	og	tilknytning	til	
Regionrådet,	og	med	en	stillingsressurs	på	minst	80	%.
Prosjektgruppa	anbefalte	at	det	ble	bevilget	årlige	
midler	til	et	prøveprosjekt	på	tre	år,	og	at	en	deretter	
skulle	bestemme	om	etableringen	skal	gjøres	perma-
nent.

Kommunene	fikk	saken	til	vurdering	med	frist	til	å	
gjøre	et	vedtak	innen	forslag	til	handlingsplan	for	
2020	skulle	behandles	i	regionrådet.	Etter	at	flere	av	
kommunene ikke sluttet seg til etableringen av et re-
gionalt friluftsråd, valgte daglig leder å trekke tiltaket i 
handlingsplanen	2020.
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6.  Ung i Nasjonalparkriket

Ung i Nord-Gudbrandsdal er ett av seks regionale ungdomsprosjekter i Oppland fylke. Arbeidet har tatt utgangs-
punkt i hovedlinjene til ungdomspolitikken for Oppland fylkeskommune. Videre er prosjektplan for Ung i Nasjonal-
parkriket og Regionrådets handlingsplan for 2018 lagt til grunn.

Ungdommens Regionråd (URR) skal bestå av 
to	representanter	fra	hvert	av	de	kommunale	ung-
domsrådene, arbeide for ungdommen sine 
interesser og tale ungdommens sak. URR hadde 
to	møter	i	løpet	av	året.	Saker	som	rådet	tok	opp	i	
2019	var	bl.a.	spørsmål	om	muligheter	for 
pendlertog	i	Nord-Gudbrandsdalen	på	strekningen	
Bjorli – Vinstra. Videre laget URR en uttalelse i 
saken	om	nedleggelse	av	NORTURA-anlegget	på	
Otta.
 
Trygt hjem for en 50-lapp- ordningen er et 
viktig	trafikksikkerhetstiltak	for	ungdom	i	Nord-
Gudbrandsdalen.	Ordningen	blir	brukt	i	forbindelse	
med festlige arrangement og fritidsaktiviteter.

Sosiale samlingsarenaer 
Ung	i	Nasjonalparkriket	støtter	mange	av	de 
tiltakene	som	kommunene	tilbyr	ungdommene.	

Kommunene	har	god	kjennskap	til	egne	ungdoms- 
miljøer og behov, og det er viktig å støtte gode 
aktiviteter og arrangementer for og med ungdom. 
Lesja	kommune	arrangerer	”Tælahiv”	og	”Natt	på	
museet”	som	populære	tiltak	for	ungdom.	I	Dovre	
kommune	arrangerte	de	spillkvelder,	som	var	et	
samarbeid	med	Blue	Elite	eSports.	Videre	arran-
gerte	de	skrivekurs	og	videospillturneringer.	Sel	
kommune	har	”Kreativ	sommerskole”	som	blir	
arrangert over 5 dager i skolens sommerferie. På 
Otta	blir	det	også	arrangert	sommerskole	i	regi	av	
Forskerfabrikken.	Dette	er	et	arrangement	som	er	
åpent	for	unge	fra	hele	Nord-Gudbrandsdalen.

UKM – Ung Kultur Møtes er et interkommunalt 
samarbeid	med	egen	styringsgruppe,	som	arbeider	
med tiltak gjennom hele året. I 2019 var det 
rundt 250 deltakere, og det ble gjennomført 
2 mønstringer.

Foredrag ”Samuel og bestefar” 
Ung	i	Nasjonalparkriket	inviterte	Samuel	Maessi	og	bestefar	Arne	
Ulvolden	til	å	holde	foredraget	sitt,	som	er	en	morsom	og	inspi-
rerende dialog mellom to som er blitt hverandres beste venner. Vi 
inviterte elever fra 10. klasse og den videregående skolen. Temaet  
var		nysgjerrighet	og	undring	over	dette	store	livet,	og	tanker	om	
hvordan vi velger å leve, selv med de ulike utfordringene vi bærer 
med oss.

Et	artig	poeng	med	dette	er	jo	at	Arne	er	opprinnelig 
selvær	–	fra	Ulvolden	på	Selsverket.

6. Ung i Nasjonalparkriket
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Ungdom og entreprenørskap 
 

Ung i Nasjonalparkriket setter fokus på entreprenørskapsaktiviteter for å stimulere ungdom til innovasjon og entre-
prenørskap. 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.

Kokkekamp
Det er 6. året Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 
arrangerer	Kokkekamp	sammen	med	Gudbrands-
dalsmat	og	Opplæringskontoret	Brimikjøken/	
Lærlingkontoret	Gudbrandsdal.	Det	er	et	prosjekt	
i faget Mat og helse i 9.klasse, og munner ut i en 
finaledag	på	våren.	Ung	i	Nasjonalparkriket	har	
prosjektledelsen.

Årets meny
Hovedrett bestående av lam og lokale grønnsaker. 
I	desserten	skulle	eple	være	hovedingrediensen.

Kokkekamp
• Er for 9. klasse i regionen
• Gjennom skoleåret blir 

Kokkekamp	satt	på	dags-
orden i mat- og helsefaget, 
både	gjennom	oppgavetre-
ning og ved å lære om lokal 
mat.

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

Målsettinger
• Økt	kunnskap	om	lokal-

produsert	mat
• Rekruttering til matfaglige 

utdanninger
• Bevissthet om lokalt 

landbruk og reiseliv hos 
elevene

• Omdømmebygging	og 
økt	lokalkunnskap

• Inspirere	til	gründerskap

Kokkekamp skal
• Øke	kunnskapen 

om lokal mat
• Øke rekruttering 

til	kokkeyrket
• Gjøre elevene kjent med 

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

Resultater Kokkekamp 2019
1.  Lesja skule
2.  Heidal skule
3.  Lesjaskog skule

6. Ung i Nasjonalparkriket

Fotograf Kokkekamp og elevbedriftsmessen: Erland Kirkebøen Husom/Nasjonalparkriket Reiseliv
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Oppskrift på desserten ”Tilslørte Dovrejænto”
Eplemos med honning
• 3 stk modne epler
• 20 g smør
• 3 ss. honning
• 2 ss sitronsaft + vann, til å legge de skrelte

eplebitene i så de ikke blir brune.

Skrell eplene og del dem i store vilkårlige biter. Varm en stor 
panne/kjele med smøret til det bruser og nærmer seg lyse-
brunt. Ha i honning og sitronsaft. Rør litt rundt og la det stå 
og surre til eplene er møre. Når eplene er lune/romtem-
pererte, rører man rundt så det blir en mos. Legg 50-60 gr 
mos i bunnen av skålen/glasset.

Mandelcrumble
• 59 g mel
• 100 g demerarasukker
• 100 g smør
• 50 g mandelfl ak
• 50 g mandelmel
• ½ ts fl aksalt

Ha alle ingrediensene unntatt fl aksaltet i en bolle eller på 
et brett og bland det godt sammen med hendene til en løs 
smørdeig. Spre dem relativt fl att, ca 1 cm. tykkelse utover 
bakepapir og stek det i ovn på 180 grader i 8-12 minutter. 
Det er ferdig når alt er jevnt gyllenbrunt. Ta ut brettet, la det 
romtempereres og knus mandelcrumblene med hendene eller 
lett med et kjevle. Dryss fl aksaltet inn til slutt rett før anret-
ning. Dryss rikelig med crumble oppå eplene før en solid skje 
med den friske vaniljerømmen legges på.

Vaniljerømme
• 300 g Avdemsrømme
• 1 stk vaniljestang
• 10 ss kryddersirup

Splitt en halv vaniljestang og skrap ut den svarte margen. Ha 
denne i kjøleskapskald rømme og visp den stiv for hånd. Dette 
går ganske kjapt med fete kvalitetsrømmer. Legg en skje 
rømme oppå crumblen og sprinkle over en skje honning eller 
kryddersirup på kryss og tvers til slutt.

6. Ung i Nasjonalparkriket
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Disse vant på årets elevbedriftsmesse

Beste elevbedrift
• Close	By	EB,	Heidal	–	Utvikler	en	app	som	gjør	

det	enklere	å	fi	nne	aktiviteter	og	severdigheter	
i nærmiljøet

• Legehjelpen	EB,	Otta	–	Utvikler	en	app	som	
gjør det enklere å bestille legetime

• Easy	Receipt	EB,	Otta	–	Utvikler	en	app	for	å	
samle alle kvitteringer

Beste	produkt/tjeneste
1.	plass		 Easy	Receipt	EB,	Otta
2.	plass		 Granatepleskje	EB,	Otta	–	Lage
	 	 en	skje	som	er	tilpasset	granateple

Beste	profi	l	
1.	plass		 BD	EB,	Heidal
	 	 Passer	barn	og	dyr	i	Heidal
2.	plass		 Easy	Receipt	EB,	Otta

Beste	sosiale	entreprenør
1.	plass		 Go	Green	Vågå	EB	- Redesign av
	 	 klær.	Lage	hårstrikker,	topper	o.l.
2.	plass		 Fjølendein	EB,	Lesjaskog	-	Lager
  skjærfjøler med motiv

Tre elevbedrifter ble sendt videre til Regionmesse 
Øst	som	ble	arrangert	av	Ungt	Entreprenørskap	i	
Halden den 28.05.

Av	andre	aktiviteter	i	løpet	av	dagen	kan	nevnes	
kjøretøysimulatur,	utdanningsstand,	Kahoot-kon-
kurranse og foredrag med Pål Knutsson Medhus.  
Han	hadde	et	gnistrende	foredrag;	«Kokken,	grün-
deren og mulighetene» som falt godt i smak både 
hos elever og lærere.

Elevbedriftsmesse

Som	en	del	av	Regionrådets	satsing	på	entre-
prenørskap	for	ungdom	ble	det	arrangert	elev-
bedriftsmesse	samtidig	med	Kokkekamp	i	Vågå-
hallen den 3. mai.  De som deltok var Lesja skole, 
Otta	ungdomsskole,	Heidal	skole,	Vågå	ungdoms-
skule og Skjåk ungdomsskule - til sammen  23 
elevbedrifter. 

Elevbedriftsmessen er et samarbeid med Ung i 
Nord-Gudbrandsdal	og	Ungt	Entreprenørskap	
Oppland,	og	en	arena	der	skoler	og	elever	som	har	

elevbedrifter	skal	få	møtes,	få	inspirasjon	og	mulig-
het	til	å	synliggjøre	sine	entreprenørskaps-
aktiviteter.

Tre forskjellige juryer skal
bedømme bedriftene ut i fra:
1.  Beste elevbedrift
2.		Beste	produkt/tjeneste
3.		Beste	profi	l
4.		Beste	sosiale	entreprenør

6. Ung i Nasjonalparkriket
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Elevbedrifter som ble kåret ”Beste elevbedrift” i årets elevbeddriftsmesse - fra øverst til nederst: 
1 og 2: Close By EB, Heidal – Utvikler en app som gjør det enklere å finne aktiviteter og severdigheter i nærmiljøet. 
3: Legehjelpen EB, Otta – Utvikler en app som gjør det enklere å bestille legetime. 4: Easy Receipt EB, Otta 
– Utvikler en app for å samle alle kvitteringer.

Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdalen

har	oppsetning	annethvert	år.	Denne	gang	har	vi	
fått	rettighetene	på	Broadway-musikalen	”ROCK	
OF	AGES”.	Forberedelsene	er	godt	i	i	gang,	og	50	
ungdommer fra alle kommunene i Nord- 
Gudbrandsdalen	samt	Nord-Fron	og 
Sør-Fron	deltar.

Tidligere musikaldeltakere som har tatt sin 
utdannelse	innen	sang,	musikk,	dans	og	lydteknikk,		
er	hyret	inn	for	å	lede	ungdommene	trygt	fram 
mot	premieren	som	er	den	20.	mars	2020.

6. Ung i Nasjonalparkriket
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7.1  Karriere Oppland Gudbrandsdal
Karriere Oppland Gudbrandsdal er ett av fem karrieresentre i Oppland, med kontorsted på Otta og Vinstra.

Karrieresentrene er fylkeskommunens satsing på videregående opplæring og karriereveiledning for voksne, og er et 
partnerskap mellom Oppland Fylkeskommune, kommunene i regionen og NAV.

Fakta om senteret
6,5	årsverk	fordelt	på	8	personer:

Ivar Vistekleiven leder, Svanhild Krukhaug Vatn, 
Lars	Petter	Nyhus,	Jan	Roger	Øien,	Bård	Atle	
Fuglum,	Grete	Lilleseter,	Per	Martinus	Risdal	og	
Marlaug Elda Dokken.

I	tillegg	bidrar	NAV	med	40%	stilling	v/	Ole	Jakob	
Grauphaugen	og	Rolf	Hølmen	for	å	styrke	sam-
handlingen mellom karrieresenteret og NAV.

Oppgaver
• Karriere- og studieveiledning
• Videregående	opplæring	og 

opplæring	for	voksne
• Koordinering,	utvikling	og	styrking 

av	utdannings-	og	yrkesveiledning 
i	grunnopplæringen

• Tilrettelegging for fagskole 
og	høyere	utdanning

• Nettverksutvikling og registering 
av	kompetansebehov

• Opplæring	og	veiledning	i	institusjoner 

for	rus	og	psykiatri

Regionalt Kompetanseforum
Frode	Damstuen	er	leder	av	Regionalt 
kompetanseforum	for	Nord-Gudbrandsdal.	Foru-
met har følgende medlemmer: 

• Kristin Undseth, rektor Nord-Gudbrandsdal 
vidaregåande skule

• Unnvald	Bakke,	representant	for	kommunene
• Trygve	Groven,	Nord-Gudbrandsdal	Nærings-

forening
• Anne	Larsen,	Karriere	Oppland
• Ivar	Vistekleiven,	Karriere	Oppland 

Gudbrandsdal
• Ole	Jakob	Grauphaugen,	NAV
• Bjørg Aaseng Vole, Lærlingkontoret 

Gudbrandsdal	og	Opplæringskontoret 
Brimikjøken

• Ingvill	Høgvoll,	Opplæringskontoret 
for	fleire	fag

Karriere Oppland Gudbrandsdal gjennomfører videregåënde 
opplæring i en rekke fag - her fra studiet i industriteknologi.

7. Kompetanse
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Regionalt	kompetanseforum	er	styringsgruppe	for	
karrieresenteret. I 2019 har utvalget hatt 4 møter.

Sentrale saker i 2019
• Samfunnskontrakten	for	flere	læreplasser.
• Integrering	og	opplæring	av	flyktninger.	
• Kompetansetiltak	for	lokalt	næringsliv 

og kommuner.
• Alternative	opplæringsmodeller	fram	mot	

fagbrev.

Regionrådet	betaler	medlemskapet	for	kommunene	
til Studiesenteret.no. Det gir adgang til et nettverk 
for	desentralisert	utdanning,	med	tilknytning	til	
høgskoler og leverandører av utdanningstilbud.

Studieaktivitet i 2019
89	studenter	fordelt	på	sykepleie,	lærerutdanning,	
bedriftsøkonomi,	organisasjon	og	ledelse,	påbygging	
i	regnskap	og	revisjon,	økonomi	og	administrasjon	
og	regnskapsførerfaget.

Videregående opplæring   

Yrkesfag
49	voksne	har	avlagt	fagprøve	i 
perioden	i	følgende	fag:	 

Ambulansefaget, anleggsmaskinførerfaget, 
asfaltfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, 
bilfaget	tunge	kjøretøy,	elektrikerfaget, 
helsearbeiderfaget, kjøttskjærerfaget, 
kokkefaget, kontor- og administrasjons- 

faget,	platearbeiderfaget,	reiselivsfaget, 
reservedelsfaget, rørleggerfaget, salgsfaget, 
slakterfaget,	tømrerfaget	og	yrkessjåførfaget.																																																																																																																																

Det	er	avlagt	flest	fagprøver	innen	anleggsmaskin- 
førerfaget og helsearbeiderfaget.

De	fleste	kandidatene	som	har	avlagt	fagprøve,	har	
hatt	veiledning/opplæring	hos	Karrieresenteret.
58	voksne	har	i	perioden	bestått	eksamen	som	
danner	det	teoretiske	grunnlaget	for	fagprøven	i	
følgende fag:

Renholdsoperatørfaget,	helsearbeiderfaget, 
industriteknologi, betongfaget, anleggsmaskin- 
førerfaget,	trevare-	og	bygginnredningsfaget	og	
kjøttskjærerfaget.

Mange	voksne	innbyggere	i	regionen	benytter	seg	
også	av	tilbudet	om	veiledning/individuell	oppfølging	
for	å	ruste	seg	til	fagbrev	på	egenhånd.

Generell studiekompetanse
Karrieresenteret	tilbyr	seks	fag	(norsk,	matema-
tikk, naturfag, engelsk, samfunnsfag og historie).               
Tilbudet	er	organisert	på	ulike	måter	i	fagene	som	
blir tilbudt, og noe av undervisningen foregår i 
samarbeid med andre karrieresentre. Det var 17 
personer	på	fellesfag	dette	året.

Veiledning
Det	har	i	2019	vært	inne	179	personer	til	studie-/
karriereveiledning.	De	fordeler	seg	slik	på 
kommunene:

Sel (67), Vågå (39), Dovre (29), 
Lesja (18), Lom (15), Skjåk (11).

Fra venstre til høyre nedenfor: Ansatte hos Gausdal Land- 
handleri som har tatt fagbrev på henholdsvis Vinstra og Otta

7. Kompetanse
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7.2  Utdanningstilbud i 
  Nord-Gudbrandsdalen

Regionrådet	betaler	medlemskap	til	Studiesenteret.
no for alle kommunene i Nord-Gudbrandsdalen 
for	å	bidra	til	å	finansiere	desentraliserte	høg- 
skoletilbud	i	regi	av	Karrieresenteret	Oppland	
Gudbrandsdal.

En relativt lav andel av befolkningen i vår region 
har	utdanning	på	høgskolenivå.	Gjennom	å	legge	til	
rette	for	fleksible	desentraliserte	høgskoletilbud	
vil vi stimulere til høgskoleutdanning hos voksne 
innbyggere	i	regionen.

Målet for 2019 var å videreføre tiltak som er 
prioritert	tidligere	for	å: 

• 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 lærlingkontor.

7. Kompetanse
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8.1  Administrative samarbeidsorgan

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.	Forumene	er	ikke	vedtaksorgan.

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
• Jan	Egil	Fossmo,	Vågå	(leder)
• Øyvind	Engen,	Lesja
• Halvor Nissen, Dovre
• Kaija	Eide	Drønen/Solveig	Rindhølen,	Sel
• Ola	Helstad,	Lom
• Eli	J.	Lundamo/Ivar	Bø,	Skjåk
• Frode	Damstuen,	Reg.rådet

6 K Helse
• Synne	Skogsrud,	Lom
• Iren	Ramsøy,	Sel	(leder)
• Hege Lorentzen, Dovre
• Therese Gjersø Hole, Lesja
• Jan	Egil	Fossmo	/	Liv	Olasveen,	Vågå
• Hilde Reitan, Skjåk

6 K Næring
• Rigmor Bøe, Lesja
• Steinar	Tolf	Jacobsen,	Dovre
• Torfinn	Stenersen,	Sel
• Åshild	Amundsen	/	Rønnaug	Nyrnes,	Lom
• Eli Johanne Lundemo, Skjåk
• Live Brimi, Vågå
• Frode	Damstuen,	Reg.rådet

6K Oppvekst 
• Herdis	Kvamme	Repp,	Lom
• Unnvald Bakke, Skjåk
• Erik Slettahaug, Lesja
• Anne Lene Engum, Dovre
• Kristin Røhn Gårderløkken, Sel
• Helen	Øygarden,	Vågå

6K Økonomi
• Frank	Vangen,	Vågå
• Elin	Fjeldberg,	Sel
• Jon Arve Tøndevoldshagen, Dovre (leder)
• Øyvind	Engen,	Lesja
• Odd	Gudbrand	Aamot,	Skjåk
• Egil Haug, Lom

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.

8. Regionalt samarbeid
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8.2  Interkommunalt samarbeid
  i Nord-Gudbrandsdalen

Samarbeidstiltak

Re
g.

rå
d

D
ov

re

Le
sj

a

Lo
m

Se
l

Sk
jå

k

Vå
gå Organisert Merknad

Regionrådet § 27 Eget rettssubjekt

RegionData § 27 Eget styre, ikke rettssubjekt

Gudbrandsdalsmusea AS AS inkl. private og midtdalen

Idretts- og fysakkoordinator Samarbeid

200 Ledige Hus - Bolyst Samarbeid

Ung i Nasjonalparkriket Samarbeid

UKM-Ung Kultur Møtes Samarbeid

Ungdomsmusikal Samarbeid

Sekretariat for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdalen § 27 Eget styre, ikke rettssubjekt

Innlandet Revisjon IKS

NGR - Interkommunalt renovasjonsselskap IKS

Felles innkjøpskontor Vertskommune Vågå

N-G Lokalmedisinske senter, NGLMS - herunder: Vertskommune Sel

   Felles legevaktvarsling og alarmtjenester Vertskommune Sel

   Regional legevakt Vertskommune Sel

   Sengeavdeling med KAD og intermediære senger Vertskommune Sel

   Felles jordmorvakt Vertskommune Sel

   Hjelpepersonell spesialister Vertskommune Sel

   Kreftkoordinator Prosjekt Sel

Karriere Oppland Gudbrandsdal Samarbeid Driftstilskudd

6 K Helse, 6 K Skole, 6 K Næring, 6 K Personal/økonomi Samarbeid Rådmannssamarbeid

Rådmannsutvalget Samarbeid Rådmannssamarbeid

Fjellnettverket Medlemskap Regionrådet

Nasjonalparkkommuner og Nasjonalparklandsbyer Forening Norsk Fjellmuseum

NAV - Gjeldsrådgivning Vertskommune Sel

NAV - regional modell Partnerskap

Geodatasamarbeid - NGGIS Vertskommune Sel

PPT NG Vertskommune Sel

Nasjonalparkriket Reiseliv AS Samarbeidsavtaler

Eidefoss AS AS

Arbeidsgjevarkontrollen i Nord-Gudbrandsdal Vertskommune Vågå

Skatteoppkrevjaren i Ottadalen Vertskommune Vågå

Tilsyn i byggesaker Vertskommune Vågå

IKA Opplandene § 27-Arkivfagl.samarb

KUF-fondet for Oppland AS AS Kontorsted: Lillehammer

Gudbrandsdal Krisesenter IKS IKS Lillehammer

Kulturskole Vertskommune Dovre

Barneverntjenesten Vertskommune Sel

Barneverntjenesten Vertskommune Lesja

Felles barnevernsvakt Vertskommune Sel

Voksenpopplæring Samarbeid

Brannvesen Vertskommune Dovre

Brannvesen Vertskommune Skjåk

Felles landbrukskontor Vertskommune Lesja

Felles landbrukskontor Vertskommune Skjåk

Felles  landbrukskontor Vertskommune Vågå

Skogbrukssjef samarbeid Lesja

Skogbrukssjef Samarbeid Vågå

IT-tjenester Vertskommune Skjåk

Psykisk helsevern Samarbeid

Psykolog §27 Lom

Psykiatritjeneste Vertskommune Lom

Felles kulturkalender Samarbeid

Jora Miljøstasjon Vertskommune Dovre

Feiervesen Vertskommune Dovre

Lesja-Dovre Vekst/arbeidsmarkedstiltak Vertskommune Dovre

Skåppå AS AS Vågå, Sel

8. Regionalt samarbeid
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9.  RegionData
 
RegionData har i 2019 brukt mykje tid på større anbod og innkjøpsprosessar. I hovudsak har dette vore konsentrert 
kring nytt WAN (stamnett) og Velferdsteknologi. Når det gjeld WAN, vart Eidsiva Breiband tildelt denne avtala, og 
i hovudsak var nytt nettverk i drift frå 31.12. i meldingsåret. Dette var ei særs arbeidskrevjande omlegging, både for 
lokal IT og RegionData Drift, med over 80 lokasjonar samla sett.

Det har i heile 2019 vore arbeidd med anbods-
grunnlag for innføring av Velferdsteknologi, både 
gjeldande	ny	teknologiplattform	og	sensorikk	for	
sjukeheimar og heimebuande. Anbodet inkluderte 
òg	nytt	responssenter	ved	NGLMS.	 
Før	jul	vart	det	gjort	ei	tildeling	til	ein	leverandør,	
men	dette	vart	mellombels	stoppa	grunna	mot- 
teke klage frå ein annan leverandør i konkurransen. 
Vidare	framdrift	vart	difor	stoppa	inntil	det	føreligg	
nødvendige avklåringar.

2019	har	og	vore	brukt	til	å	arbeide	med	ei	ny 
organisasjonsform	for	RegionData	tilpassa	ny 
kommunelov.	Dette	arbeidet	er	foreløpig	sett	på	
vent	for	å	skaffe	meir	kunnskap	kring	mogleg- 
heitene	for	organisering	i	ny	kommunelov	gjeldan-
de interkommunale samarbeid. Vidare utgreiing vil 
fortsetja i 2020.

Bruken av Visma e-Handel har over tid vist seg å 
ikkje svare til forventningane når det gjeld bruks- 
frekvens	sett	opp	i	mot	årlege	lisenskostnader.	Av-
tale	på	produktet	vart	difor	sagt	opp	i	2019,	og	det	
har	vore	arbeidd	med	alternative	løysingar	knytt	
til den einskilde leverandør sin nettbutikk som har 
rammeavtale med våre kommunar og RegionData.

RegionData	Drift	hadde	i	perioden	frå	juli	og	fram	
til	1.	oktober	vakanse	på	ei	stilling.

Følgjande	oppgåver	er	utført	av	RegionData	si	
IT-Driftsavdeling:
• Ny	plattform	intern	sone
• Utfasing	av	eldre	plattform	sikker	sone
• Innføring	av	ny	Feide-løysing
• Standardisert	utrulling	av	klientprogramvare
• Utfasing av eldre servermaskinvare
• Etablering av DigiSos

• Samanslåing	av	Familia	databaser 
for	Sel/Vågå/Lom/Skjåk

• Migrering	av	databaser	til	nye 
serverar	for	fleire	fagapplikasjonar

• Oppgradert	komplett	Aruba-løysing
• Etablering	av	ny	driftskontroll 

for	Otta	Renseanlegg
• Utfasing	av	ekstern	backupavtale/	overtaking	av	

driftsansvar	for	lokal	backupløysing
• Etablering	Visma	Autopay
• Innføring	av	ny	WAN	løysing	levert 

av Eidsiva Bredbånd
• Skifte av NAV og Norsk Helsenett liner

Det er verd å merke seg at etter etableringa av eiga 
Ikt-drift, har stabiliteten auka og det har vore særs 
lite nedetid for brukarane.

Digitaliseringsstrategi
RegionData og eigarkommunane skal forholde seg 
til	den	politisk	vedtekne	Digitaliseringsstrategien 
frå 2017.

RegionData saknar involvering og oversikt over 
pågåande	digitaliseringsprosessar	og	handlingsplanar	
i eigarkommunane. Det er difor RegionData si 
oppfatning	at	det	må	reetablerast	ei	arbeidsgruppe	
til dette føremålet, som òg arbeider tett med 
RegionData	som	ein	felles	utviklingspartnar,	og 
som kan gje eit resultat som blir samstemt med 
RegionData	si	utarbeiding	av	eigne	prioriterte 
arbeidsoppgåver.	Arbeidsgruppa	bør	også	bidra	
med	innspel	til	ein	meir	heilheitleg	økonomiplan, 
og gje bidrag til ei meir korrekt kartegging av 
strategiske	digitaliseringsmål	i	planperioden.

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

9. RegionData
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Kompetente hovud i arbeid: Etter etableringa 
av eiga Ikt-drift, har stabiliteten auka og det 

har vore særs lite nedetid for brukarane.

Styret i RegionData:
Navn Epost:
Ivar Bø, leiar ivar.bo@skjaak.kommune.no
Ola	Helstad,	nestleiar ola.helstad@lom.kommune.no
Øyvind	Engen oyvind.engen@lesja.kommune.no
Halvor Nissen halvor.nissen@dovre.kommune.no
Kaija Eide Drønen kaija.eide.dronen@sel.kommune.no
Jan	Egil	Fossmo jan-egil.fossmo@vaga.kommune.no
Frode	Damstuen frode@regionkontoret.no

Kaija	Eide	Drønen	og	Svein	Holen	har	i	meldeperio-
den	vore	høvesvis	styreleiar	og	nestleiar	fram	til	dei	
gjekk	av	som	rådmenn	i	Sel	og	Skjåk.	Etter	styre-
vedtak den 27.9.19 vart følgjande valde som leiar og 
nestleiar: Kommunedirektør i Skjåk kommune Ivar 
Bø, leiar - administrasjonssjef i Lom kommune, 
Ola	Helstad,	nestleiar.	Heidi	Skaug	var	styremed-
lem fram til ho gjekk av som rådmann i 
Lesja kommune.

Dagleg leiar i RegionData er 
Egil Barhaugen.

RegionData har i tillegg til ei eiga 
IT-driftsavdeling tre tilsette leia av 
Dag Sandbu.

Økonomi
RegionData utarbeider eige 
budsjett etter gjeldande retningsliner 
i Samarbeidsavtala. 

9. RegionData

Årsbudsjettet	blir	tilpassa	og	innarbeidd	i	dei	kom-
munale	budsjettprosessane	og	vedteke	av	styret	i	
RegionData. Investering og drift av RegionData blir 
finansiert	etter	vedteken	fordelingsnøkkel	mel-
lom	kommunane,	som	er	50%	likt	og	resten	etter	
folketal	pr.	1.1.	i	budsjettåret.	Enkelte	kostnader	blir	
fordelt	etter	faktisk	forbruk	pr.	kommune.
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10.1 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 fylkeskommune og kommunene i Norddalen. 

2019
Driftstilskudd - fra kommunene, etter folketall

Kommune Lik	del	50	% %-andel Etter folketall Sum
Lom kommune 150 000 12,45 112 065  262 065 
Vågå kommune 150 000 19,44 174 979  324 979 
Sel kommune 150 000 31,31 281 829  431 829 
Dovre kommune 150 000 14,17 127 564  277 564 
Lesja kommune 150 000 10,88 97 918  247 918 
Skjåk kommune 150 000 11,74 105 644  255 644 
Kontrollsummer 900 000 100,00 900 000 1 800 000

2019
Budsjett partnerskapsfondet, etter folketall. 

I tillegg legger Oppland fylkeskommune inn kr 2 500 000
Kommune Lik del %-andel Etter folketall Sum
Lom kommune 83 333 12,45 62 259 145 592
Vågå kommune 83 333 19,44 97 210 180 544
Sel kommune 83 333 31,31 156 572 239 905
Dovre kommune 83 333 14,17 70 869 154 202
Lesja kommune 83 333 10,88 54 399 137 732
Skjåk kommune 83 333 11,74 58 691 142 024
Kontrollsummer 500 000 100,00 500 000 1 000 000

Bemanning 2019
Navn Stillingsprosent Kommentar
Frode	Damstuen 100% Daglig leder, fast ansatt
Stian Høglien 100% Fast	ansatt
Kristin Haave 80% Fast	ansatt
Ida Amble Ruge 100% Midlertidig ansatt. Sluttet 02.09.19
Iselin Vistekleiven 100% Midlertidig ansatt fra 22.10.19

Regionrådsledere  2019
Iselin Vistekleiven Fram	til	valget	2019
Bjarne Eiolf Holø Fra	08.11.19
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10.2 Skjønnsmidler til innovasjons- 
  og fornyingsprosjekt 2019

Søker: Samarbeids-
partnere:

Tittel: Tildeling:

Dovre Utvikle varig bruk av effektive digitale 
arbeidsmetoder i hele organisasjonen

230 000

Lesja Levande	Lesja	–	et	forprosjekt	for	å 
realisere vår visjon ved bruk av visuell 
og digital kommunikasjon.

350 000

Lesja Innføring	av	LEAN	som	verktøy	til	bedre	
infrastruktur,	kvalitet	og	arbeidsflyt	i	nytt	
helsehus/sykehjem

400 000

Lom Skjåk Kommune Tenesteinnovasjon i Lom og Skjåk kommune 300 000
Vågå Sel Kommune Flyktningar	som	ressurs 500 000
Sel Digitalisering 380 000
Sel Flyktning	som	ressurs	-	implementering 

og avslutning
500 000

Sum Nord-Gudbrandsdal 2 660 000

Sum	beløp	tildelt	pr.	vertskommune Kr
Dovre 230 000
Lesja 750 000
Lom 300 000
Vågå 500 000
Sel 880 000
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Saksnr. Tildelt Beløp
PF	1/19 Nord-Gudbrandsdal som universitetsregion 500 000
PF	2/19 Samarbeidsavtale med Gardsgründer 50 000
PF	3/19 Samarbeidsavtale Gudbrandsdalsmat 50 000
PF	4/19 Kultur- og naturbasert arrangement 600 000
PF	5/19 Nasjonal	Transportplan	2018-2029,	prioriterte	oppgaver 50 000
PF	6/19 Breiband- og mobildekning i Nord-Gudbrandsdal 150 000
PF	7/19 Videreføring	”200	ledige	Hus”	og	Tilflytting 350 000
PF	8/19 Stillingssleppet 100 000
PF	9/19 Gudbrandsdalstinget 150 000
PF	10/19 Politisk interessearbeid 150 000
PF	11/19 Magasinet	”FJELL” 200 000
PF	12/19 Utvikling	av	Otta	som	by-	og	regionsenter 200 000
PF	13/19 Ung	i	Nasjonalparkriket 200 000
PF	14/19 Trygt	heim	for	ein	50-lapp 70 000
PF	15/19 Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal 200 000
PF	16/19 Kokkekamp	og	elevbedriftsmesse	2019 80 000
PF	17/19 Idretts-	og	fysakarbeid 190 000
PF	18/19 Tilgjengelig reiseliv 50 000
PF	19/19 Nord-Gudbrandsdal	Friluftsråd 100 000
PF	20/19 Utdanningstilbud i Nord-Gudbrandsdalen 60 000

10.3 Partnerskapsmidler 2019
  Vedtatt i Regionrådet 14.12.18, sak PS 11/18
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11.  Regionrådet 2015 - 2019
  fra konstituering  30.10.2015 til 2019
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11. Regionrådet 2019-23

Medlem     Parti
Lesja
Mariann Skotte      SP Ronald Kikut
Hanne	Velure	 				 	 	 	 H	 Kjell	Jon	Nyløkken
Jann-Erik Dalum      AP Marita Lindbom
Dovre   
Oddny	Garmo	 	 	   SP 
Geir Arne Hageland    SP Fred	Arne	Hessen,	fra	11.03.19
Brynjar	Berge									 	 	 	 AP	 Ingvild	Lystad	Larsen
Sel   
Dag	Erik	Pryhn			 	 					 	 AP	 1.	Jørund	Båtstad
Lene Jevnheim          AP 2. Torstein Jordet
Erling Lusæter                 SP 1. Gudbrand Skjåk H, 2. Eldri Siem SP
Vågå
Iselin Vistekleiven        AP Sverre Braaten
Svein Blankenborg     BL Steinar Aasgaard
Mette Vårdal      SP Anders Bjørnsen
Lom
Bjarne Eiolf Holø    SP Marit Sletten
Anne-Lise Marstein      AP Norvald Hellekveen
Eilev	Hellekveen	 	 	 	 LL	 Synne	Skogsrud
Skjåk
Elias	Sperstad				 	 	 	 SP	 Per	Lars	Lien
Edel Kveen           SP Rannveig Brennhaug
Odd	Joar	Ramstad			 	 	 	 AP	 Eva	Therese	Hyrve
Oppland Fylkeskommune
Anne	Marie	Sveipe	 	 	 	 Adm.
Kjersti Bjørnstad    SP 
Thorleif Bang     H

Leder	i	rådmannsutvalget:	Jan	Egil	Fossmo	(fra	01.01.19)
Leder	i	Ungdommens	Regionråd:	Terese	Nyøygard	(fra	01.01.19)
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12.  Saker og møter
REGIONRÅDET 2019 - saksregister
Saker med vedtak og referatsaker
Saksnr Sakstittel Møtedato

PS	1/19 Referatsaker 15.02.19

RS	1/19 Svar	fra	Statskog	på	spørsmål	om	vilkår	ved	festekontrakter

RS	2/19 Svar	på	søknad	om	støtte	til	Lille	Ridderrenn	2019

RS	3/19 Svar å søknad om støtte til ungdomstiltak 2019 -  Dovre kommune

RS	4/19 Svar	på	søknad	fra	Forskerfabrikken	om	støtte	til	Sommerskole	Otta	2018-2019

RS	5/19 Svar	på	søknad	om	støtte	til	oppfølging	av	prosjekt:	Munch-den	nordlige	ruten	–	hoved-
prosjekt

RS	6/19 Svar	på	søknad	om	midler	til	ungdomstiltak	i	2019	-	Lesja	kommune

RS	7/19 Svar	på	søknad	om	støtte	til	ungdomstiltak	2019	-	Sel	kommune

RS	8/19 Uttale	til	Handlingsplan	for	kollektivtransport

RS	9/19 Omorganisering	av	Statens	Vegvesen	-	ny	funksjonsmodell

RS	10/19 Spørsmål	om	regionrådet	kan	støtte	behovs-	og	holdningsanalyse

PS	2/19 Opprykk	av	varamedlemmer	til	regionrådet	og	arbeidsutvalget

PS	3/19 Høring	-	Forslag	til	grensejustering	av	Namsdistrikt	i	Innlandet	politidistrikt

PS	4/19 Referatsaker 14.06.19

RS	11/19 PF	4/19	-	kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Kristin	Lavrandsdatter-
spelet	2019	og	manusarbeid	2020

RS	12/19 PF	4/19	-	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Dansefestivalen	i	Sel

RS	13/19 PF	4/19-kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling;	Støtte	til	Lomsløftet	-	en	reiselivskonfe-
ranse

RS	14/19 PF	4/19-Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Traktorrock

RS	15/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019;	Støtte	til	Diktardagar

RS	16/19 Støtte	til	Nasjonalparkriket	Fotball	2019

RS	17/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Grov	Camping	&	Gonhild-
bua Landhandleri.

RS	18/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	konsertserie	2019	-	Vågå	
konsertserie

RS	19/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Lom	Skifestival

RS	20/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Ottamartnan

RS	21/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Hjerleidutstillingen

RS	22/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Pilegrimsdager	på	Dovref-
jell

RS	23/19 Søknad om støtte til tilleggsarrangement vedr. Kristin Lavransdatter 2019

RS	24/19 Avslag	på	søknad	om	støtte	til	ei	minnesmarkering	om	verdsspeidarleiren	som	vart	
arrangert i Skjåk i 1949

RS	25/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	Skive-
gleder 2019

RS	26/19 PF	4/19	Kultur-og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	Fjøs-
systemer-cup	2019

RS	27/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	brei-
bandutbygging	på	skistadion	Dombås.

RS	28/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling:	Svar	på	søknad	om	midler	til	Dovrefjell	
Adventures 2019
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RS	29/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	utar-
beidelse	av	boka	“Toppturer	i	Jotunheimen”

14.06.19
(forts)

RS	30/19 Svar	på	søknad	om	støtte	til	Fjøssystemercup	2019

RS	31/19 Innvilgelse av søknad om støtte til kvinnenettverket Vågå, Lom og Skjåk

RS	32/19 Svar	på	søknad	om	støtte	til	turkart	Otta	sentrum

RS	33/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	midler	til	opp-
gradering	av	klatreparken	på	Trolltun	AS

RS	34/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	“Tre-
skjærarar	i	Lom”

RS	35/19 PF	4/18	Kultur-	og	naturbasert	næringsutviklign	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	pro-
gramhefte Vågåsommeren

RS	36/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	el-syk-
kelprosjekt

RS	37/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til		Lyden	
av Dombås

RS	38/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	Grims-
dalsdagene

RS	39/19 Svar	på	søknad	om	støtte	til	forestillingen	“Elvis	goes	to	church”	i	Froland	og	Gjerstad	
kommune	6.	og	7.	april	2019

RS	40/19 PF	4/19	Kutur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Landskappleiken

RS	41/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	Vågå	MX-Camper	2019

RS	42/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	hunde-
kjøring

RS	43/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	solo	
CD og utgjeving

RS	44/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	“Markens	Grøde”

RS	45/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	SKI	Jotunheimen

RS	46/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	TREseminaret	på	Dovre	2019

RS	47/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	den	offisielle	åpningen	av	
Galleri Ullinsvin

RS	48/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Villreinfangsten	som	
verdensarv

RS	49/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	Handverk+	2019

RS	50/19 Svar	på	søknad	om	støtte	til	kulturprosjekt	under	Ottamartnan	2019

RS	51/19 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	Boogie	Feet’s	Festival	2019

RS	52/19 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Fjellfilmfestivalen

RS	53/19 Uttalelse	fra	Ungdommens	Regionråd	om	en	evt.	nedlegging	av	Nortura-Otta

RS	54/19 Møtereferat	i	interim	styringsgruppe	for	“Bevar	Nortura	Otta”

RS	55/19 Særutskrift	Fast	tilsetting	av	daglig	leder	for	regionrådet

PS	5/19 Domstolkommisjonen	-	innspill

PS	6/19 Høring	-	Partnerskapsavtale	mellom	kommunene	og	Innlandet	fylkeskommune

PS	7/19 Årsmelding	og	årsregnskap	2018

PS	8/19 Referatsaker 20.09.19

RS	56/19 Avslag	på	søknad	fra	“Lev	i	Lom”	om	midlar	til	å	finansiere	ei	prosjektstilling	i	Lom

RS	57/19 Innspill	til	ekstraordinære	omstillingstiltak	fra	Oppland	Fylkeskommune	-	statsbudsjettet	
2020

RS	58/19 Om	tilsetting	av	prosjektleder	-	Velferdsteknologi.pdf

RS	59/19 Notat vedr. tilsetting av daglig leder for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

RS	60/19 Informasjon	om	oppstart	av	selskapskontroll

RS	61/19 Vedrørende	opptak	til	desentralisert	deltidsutdanning	i	sykepleie	i	Nord-Gudbrandsdalen

PS	9/19 Regionalt	friluftsråd	-	Spørsmål	om	etablering

PS	10/19 Otta	som	by	og	regionsenter-	forlenging	av	avtale
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PS	11/19 Referatsaker  08.11.19

RS	62/19 Referat	fra	møte	23.09.19	vedr.	desentralisert	sykepleieutdanning

PS	12/19 Valg av leder og nestleder i Regionrådet for 2 år

PS	13/19 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Samferdselsutvalget 2020-2023

PS	14/19 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Primæringsutvalget 2020-2023

PS	15/19 Valg av medlem og varamedlem til Lågenrådet 2020-2023

PS	16/19 Referatsaker 13.12.19

RS	63/19 Høring Innlandet revisjon IKS

PS	17/19 Prosjekt Universitetsregion - organisering og drift 2020 - 2023

PS	18/19 Regionrådets	handlingsplan	og	budsjett	2020

PS	19/19 Møteplan	2020

ARBEIDSUTVALGET 2019 – saksregister med referatsaker
Saksnr Sakstittel Møtedato

PS	1/19 Referatsaker 18.01.19

RS	1/19 Svar	fra	Statskog	på	spørsmål	om	vilkår	ved	festekontrakter

RS	2/19 Vedr.	mulig	møte	med	Samferdselsdepartementet	og	AVINOR

PS	2/19 Handlingsplan	for	kollektivtransport	-	Høring 28.01.19    
Felles-
møte med 
Samferd-
selsutvalget

PS	4/19 Referatsaker 08.03.19

RS	3/19 Referat fra AU i Gudbrandsdalsting 19.02.19

RS	4/19 Brev	fra	Ungdommens	Regionråd	til	Gudbrandsdalstinget	om	pendlartog	i	Nord-Gud-
brandsdal

RS	5/19 Spørsmål	om	muligheter	for	å	søke	om	støtte	til	bygging	av	flomgjerder	rundt	Glasopor	
AS

RS	6/19 Svar	på	henvendelse	om	evt.	muligheter	for	å	søke	om	støtte	til	bygging	av	flomgjerder	
rundt	Glasopor	AS

RS	7/19 Søknad om støtte til kvinnenettverket Vågå, Lom og Skjåk

RS	8/19 Søknad	om	støtte	til	ei	minnesmarkering	om	verdsspeidarleiren	som	vart	arrangert	i	
Skjåk i 1949

PS	5/19 Velferdsteknologi	-	etablering	av	regional	prosjekt

PS	6/19 Høring	-	Partnerskapsavtale	mellom	kommunene	og	Innlandet	fylkeskommune 31.03.19

PS	7/19 Fast	tilsetting	av	daglig	leder	for	regionrådet 10.05.19

PS	9/19 Mobilisering	for	å	bevare	Nortura-anlegget	på	Otta	-	hastesak 28.05.19

PS	10/19 Referatsaker 23.08.19

RS	8/19 Vedrørende	opptak	til	desentralisert	deltidsutdanning	i	sykepleie	i	Nord-Gudbrandsda-
len

PS	11/19 Høring	-	tilbudsstruktur	Innlandet	fylkeskommune

PS	12/19 Tilpasning	til	ny	kommunelov

PS	13/19 Høring Innlandet revisjon IKS 22.11.19

ARBEIDSUTVALGET 2019 – orienteringer og drøftinger

Saker Møtedato

Tilsagn	om	midler	fra	Oppland	fylkeskommune	og	NKOM	til	breibandsutbygging 
for	2018	v/	prosjektleder	Roar	Strand

18.01.19

Felles	innkjøpsstrategi	v/	rådmann	i	Vågå,	Jan	Egil	Fossmo

48   Årsmelding 2019

12. Saker og møter



Årsmelding 2019   49

Justering	av	åpningstider	–	Otta	trafikkstasjon 18.01.19 
(forts)Informasjon/referat	fra	rådmannsutvalget	v/	Jan	Egil	Fossmo

Aktuelle	høringer	v/	daglig	leder:	Ny	fjellov;	Handlingsplan	for	kollektivtransport; 
Grensejustering	av	namsdistrikt;	Nye	budsjett	og	regnskapsforskifter;	USS

Vilkår for festekontrakter for kunder av Statskog i Nord-Gudbrandsdal

Spørsmål	fra	Regionrådsleder	om	regionrådet	kan	ta	en	aktiv	rolle	for	å	koordinere 
de	berørte	aktørene	i	en	videre	oppfølging	av	forhandlingene	med	Statskog

Innlandet Revisjon IKS. Informasjon ved Bjørg Hagen 08.03.19

Rapport	om	ny	distriktsindeks

Styringsgruppe	regional	breibandssatsing.	Orientering	ved	Roar	Strand

Saker til Gudbrandsdalstinget

Spørsmål	fra	Glasopor	om	muligheter	for	finansiell	bistand,	jfr.	referatsakene

Nasjonalparkriket	Reiseliv	«Merket	for	bærekraftig	reisemål».	Orientering	ved	
Torill	Olsson	fra	Mimir	og	Ole	Erik	Bjørnstadhaugen

Nasjonal	transportplan	2023	-	2033.	Innspill	på	hovedutfordringer	på	transportområdet 31.03.19

Ønske	om	innspill	til	møte	med	kommunalministeren	vedrørende	statlige	arbeidsplasser.

Møte	med	ordførerne	i	Fjellregionen

«Invest	in	Innlandet»	ved	prosjektleder	Jarle	Snekkestad	Gjøvikregionen	Utvikling 23.08.19

Sykkelprosjekt	i	regi	av	Nasjonalparkriket,	statusoppdatering

Regionalt	friluftsråd	–	gjennomgang	rapport	fra	regional	arbeidsgruppe	v/	Stian	Høglien

Ordfører	Bjarne	Eiolf	Holø	refererer	fra	møtet	på	NTNU	Gjøvik 
om	tema	desentralisert	utdanning	Karriere	Oppland	Gudbrandsdal

Ny	daglig	leder	ved	Karriere	Oppland	Gudbrandsdal,	Ivar	Vistekleiven

Drøftingsmøte vedr. regional breibandssatsing og anbudsbehandling 12.09.19

Vegforum	R15	–	E136	–	spørsmål	om	sekretariatsfunksjon 22.11.19

Handlingsplan	2020

Oppnevnelse	av	fagrepresentanter	til	samferdselsutvalget	-	drøfting

Oppnevnelse	av	representant	til	styringsgruppa	for	regionsenterprosjektet

Valg	av	representant	i	Fjellnettverket

Årsmelding 2019   49

12. Saker og møter



50   Årsmelding 2019

Saksnr Dato Tittel

1/19 10.01.2019 Svar	på	søknad	om	støtte	til	oppfølging	av	prosjekt:	Munch-den	nordlige	ruten	-	hovedprosjekt

2/19 10.01.2019 Svar	på	søknad	fra	Forskerfabrikken	om	støtte	til	Sommerskole	Otta	2018-2019

3/19 24.01.2019 Svar	på	søknad	om	støtte	til	Lille	Ridderrenn	2019

4/19 24.01.2019 Svar	på	søknad	om	midler	til	ungdomstiltak	i	2019	-	Lesja	kommune

5/19 24.01.2019 Svar å søknad om støtte til ungdomstiltak 2019 -  Dovre kommune

6/19 24.01.2019 Svar	på	søknad	om	støtte	til	ungdomstiltak	2019	-	Sel	kommune

7/19 28.02.2019 Svar	på	søknad	om	støtte	til	kulturprosjekt	under	Ottamartnan	2019

8/19 08.03.2019 PF	4/19	-	kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Kristin	Lavrandsdatterspelet	2019	og	
manusarbeid 2020.

9/19 08.03.2019 PF	4/19	-	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Dansefestivalen	i	Sel

10/19 08.03.2019 PF	4/19-kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling;	Støtte	til	Lomsløftet	-	en	reiselivskonferanse

11/19 08.03.2019 PF	4/19-Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Traktorrock

12/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019;	Støtte	til	Diktardagar

13/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	konsertserie	2019	-	Vågå	konsertserie

14/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	Boogie	Feet’s	Festival	2019

15/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Fjellfilmfestivalen

16/19 08.03.2019 PF	4/19	Kutur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Landskappleiken

17/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	”Markens	Grøde”

18/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	SKI	Jotunheimen

19/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Lom	Skifestival

20/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Ottamartnan

21/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Hjerleidutstillingen

22/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Pilegrimsdager	på	Dovrefjell

23/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	Vågå	MX-Camper	2019

24/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019: 
Støtte	til	Grov	Camping	&	Gonhildbua	Landhandleri

25/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Støtte	til	Villreinfangsten	som	verdensarv

26/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	Handverk+	2019

27/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	TREseminaret	på	Dovre	2019

28/19 08.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling:	Støtte	til	den	offisielle	åpningen	av	Galleri	Ullinsvin

29/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	utarbeidelse	av	
boka	”Toppturer	i	Jotunheimen”

30/19 11.03.2019 PF	4/18	Kultur-	og	naturbasert	næringsutviklign	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	programhefte	
Vågåsommeren

31/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur-og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	Fjøssystemer-cup	
2019

32/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	breibandutbygging	
på	skistadion	Dombås

33/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling:	Svar	på	søknad	om	midler	til	Dovrefjell	Adventures	
2019

34/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	Skivegleder	2019

35/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019: 
Svar	på	søknad	om	støtte	til	solo	CD	og	utgjeving

36/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	hundekjøring

37/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	el-sykkelprosjekt

38/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til		Lyden	av	Dombås

39/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	 
Svar	på	søknad	om	midler	til	oppgradering	av	klatreparken	på	Trolltun	AS

40/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur-	og	naturbasert	næringsutvikling	2019: 
Svar	på	søknad	om	støtte	til	”Treskjærarar	i	Lom”

Delegerte vedtak 2019
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41/19 11.03.2019 PF	4/19	Kultur	og	naturbasert	næringsutvikling	2019:	Svar	på	søknad	om	støtte	til	Grimsdalsdagene

42/19 11.03.2019 Svar	på	søknad	om	støtte	til	Fjøssystemercup	2019

43/19 21.03.2019 Svar	på	søknad	om	støtte	til	forestillingen	”Elvis	goes	to	church” 
i	Froland	og	Gjerstad	kommune	6.	og	7.	april	2019

44/19 03.04.2019 Støtte	til	Nasjonalparkriket	Fotball	2019

45/19 26.03.2019 Søknad om støtte til tilleggsarrangement vedr. Kristin Lavransdatter 2019

46/19 07.06.2019 Innvilgelse av søknad om støtte til kvinnenettverket Vågå, Lom og Skjåk

47/19 25.04.2019 Avslag	på	søknad	om	støtte	til	ei	minnesmarkering	om 
verdsspeidarleiren	som	vart	arrangert	i	Skjåk	i	1949

49/19 24.04.2019 Svar	på	søknad	-	Turkart	Otta	sentrum

50/19 24.04.2019 Svar	på	søknad	-	Turkart	Otta	sentrum

51/19 25.04.2019 Svar	på	søknad	om	støtte	til	turkart	Otta	sentrum

52/19 01.07.2019 Avslag	på	søknad	fra	”Lev	i	Lom”	om	midlar	til	å	finansiere	ei	prosjektstilling	i	Lom
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