Organ:

Gudbrandsdalstinget

Sted:
Scandic
Lillehammer Hotel

Dato:
1.-2. november
2018

Tid:
1.11. kl. 17 til
2.11. kl. 15

Referat
Tilstede: Oversikt over møtedeltagerne vedlagt.
Sak 7/18 ble behandlet etter sak 3/18.
Saksnr. Sak
1/18

Møteinnkalling

2/18

Konstituering

3/18

4/18

Konklusjon:
Det vises til sak 3/18 Mandat for Gudbrandsdalstinget.
Mandat for Gudbrandsdalstinget
Arbeidsutvalgets forslag til mandat vedlagt.
Konklusjon:
Mandatet godkjennes med følgende endringer:
Oppdrag
I fjerde avsnitt tillegg ang deltidsinnbyggere slik: ….arrangementer, opplevelser og
deltidsinnbyggere.
Organisering
Det skilles ikke mellom Gudbrandsdalstingets ordførermøte og Gudbrandsdalstingets
formannskapsrepresentantmøte. Sammensetningen slik det foreslås for
formannskapsrepresentantmøte gjelder begge møtene som heretter benevnes
Gudbrandsdalstinget.
I de tilfeller faste medlemmer/representanter ikke kan møte, møter vararepresentanter i
samsvar med vanlig praksis i kommunene, fylkeskommunen og regionrådene.
Gudbrandsdalspolitikk
1. E6
2. Flom
3. Sykehus
4. Andre høyaktuelle saker
Iselin Vistekleiven orienterte om uttalelse vedr Studieforbundet og regionreformen og
foreslo en uttalelse.
Hanne Velure fremmet følgende forslag ang deltidsinnbyggere:
Gudbrandsdalstinget skal utvikle en felles strategi for deltidsinnbyggeren som vekstressurs.
Det skal drives aktivt politisk påvirkningsarbeid for at brukertall fremfor innbyggertall skal
være førende for lokalisering, dimensjonering og finansiering av lokale offentlige tjenester.
Konklusjon:
E6 gjennom Gudbrandsdalen: Med utgangspunkt i Dag Erik Pryhns presentasjon og
drøftinger i møtet, bes Arbeidsutvalget utforme en uttalelse til Statens Vegvesen, Nye
Veger m.fl.
Flom: Med utgangspunkt i momentene i Elias Sperstads orientering og påfølgende
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Saksnr. Sak

5/18

6/18

7/18

8/18

drøftinger, bes Arbeidsutvalget utforme en henvendelse til NVE, departement m.fl.
Spesialisthelsetjenesten: Framlagt forslag til uttalelse sendes Helse- og
omsorgsdepartementet og Opplandsbenken på Stortinget. Sendes også som leserinnlegg
til aviser.
Regionene og regionreformen: Gudbrandsdalstinget slutter seg til framlagt forslag til brev
til fellesnemnda og fellesnemndas arbeidsutvalg.
Studieforbundet – uttalelse: Gudbrandsdalstinget ber Arbeidsutvalget behandle saken.
Strategi for deltidsinnbyggere:
Gudbrandsdalstinget skal utvikle en felles strategi for deltidsinnbyggeren som
vekstressurs. Det skal drives aktivt politisk påvirkningsarbeid for at brukertall fremfor
innbyggertall skal være førende for lokalisering, dimensjonering og finansiering av lokale
offentlige tjenester.
Gudbrandsdalspraksis – status og videre arbeid
5.1. Planstrategi
Notat sendt ut før møtet.
5.2. Råd for deltidsinnbyggere
Forslag fra Gudbrandsdalstinget 11. april vedlagt innkalling.
5.3. Kommunikasjonsplattform/innovativ innbyggerdialog
Søknad og avslag vedlagt innkalling.
5.4. Samarbeid Gudbrandsdalstinget og Høgskolen i Innlandet
Notat og referat fra møte 11. oktober lagt fram i møtet.
5.5. Samarbeid Nord-Gudbrandsdal og NTNU.
Notat om Nord-Gudbrandsdal som Universitetsregion lagt fram i møtet.
Konklusjon:
Gudbrandsdalstinget tar Gudbrandsdalspraksis – status og videre arbeid til orientering.
Møteplan for 2019
Konklusjon:
Gudbrandsdalstingets faste møter i 2019 er 11. april og 5.-6. desember.
Valg av leder og nestleder
Bengt Fasteraune som ble valgt som leder av Gudbrandsdalstinget i møte 11. april 2018,
fratrådte 1. oktober 2018 for å møte fast på Stortinget. Valgkomitèen ved Hans Oddvar
Høistad fremmet følgende forslag:
Brit Kramprud Lundgård – leder
Bjarne Eiolf Holø – nestleder
Konklusjon:
Leder av Gudbrandsdalstinget er Brit Kramprud Lundgård, og nestleder er Bjarne Eiolf
Holø.
Pins – symbolet for samarbeid i Gudbrandsdalen
Symbolet i form av pins er produsert i et begrenset opplag. Dette vil bli distribuert til
kommunene og fylkeskommunen for utdeling til personer og organisasjoner som utmerker
seg når det gjelder samarbeid. Kan også gis som en utfordring til samarbeid.
Arbeidsutvalget ber om fortløpende å bli informert om hvem som får den, og begrunnelse.
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