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– Ingen framoverlent, ambisiøs tilnærming til at nå skal vi virkelig ta grep:

Kritiske til G-tinget
Politikerne i Sel mener Gudbrandsdalstinget har en veg å gå
som politisk arena før
det kan bli relevant og
interessant.
av Einar Almehagen
einar.almehagen@gd.no
Mobil: 911 08 720

otta: Det var ordfører i Sel,
Dag Erik Pryhn (Ap) som gjorde
sine betraktninger i åpen time i
formannskapet i Sel tirsdag.
Gudbrandsdalstinget, som best
kan karakteriseres som et «mini-fylkesting», ifølge Eldri Siem
(Sp), innfrir ikke forventningene. I tinget sitter politikere fra
hele Gudbrandsdalen, en i utgangspunktet slagkraftig enhet
som kan få utrettet mye til distriktets fordel. Men slik har det
ikke vært, så langt.

En veg å gå
– Det har en veg å gå som politisk arena for at det skal bli relevant og interessant – og ikke
bare en møteplass, mener
Pryhn.
Det er primært norddalskommunene som har ivret for et

større samarbeid i Gudbrandsdalen. Alle har skrevet under på
en intensjonsavtale, og tinget
skal være en arena som i utgangspunktet skal fylles med
«innhold, politisk kraft og eierskap», som Pryhn uttrykte det.
– Der har vi noe ulik tilnærming. Den framoverlente, ambisiøse tilnærmingen til at nå
skal vi virkelig ta grep, den har
jeg ikke erfart er til stede. Det er
fine møter med interessante
foredrag, men det kommer ikke
noe banebrytende nytt ut i andre enden, mener ordføreren.

Uformelt og ufarlig
Siem, som selv var til stede på
siste møte, deler mye av ordførerens syn.
– Det er nytt og må finne sin
form. Men da en form som gir
det tyngde. Det er, som ordføreren sier, interessante og relevante foredrag, men jeg kunne
tenkt meg en annen møteform
under de politiske drøftingene.
Det blir veldig uformelt, veldig
ufarlig og jeg savner noe mer
håndfast. Kommunene i Gudbrandsdalen har mye felles, og
det er viktig å sette disse sakene
på dagsorden, ikke minst med
tanke på det nye storfylket i

nytt politisk forum: Gudbrandsdalstinget debuterte på Dale-Gudbrands gard i april i år.
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Innlandet. Her er det en jobb å
gjøre, sier Siem.
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) mener de
må ta på alvor kritikken fra Sel.
Gudbrandsdalstinget er i en
oppstartsfase og trenger å finne
sin form, da er slike innspill

nyttige, mener han.
– Vi må ta det på alvor. Jeg var
selv til stede på siste møte og
synes også at det ble mye foredrag og hyggelig kosestemning.
Dette må være en arena med
mer politikk og felles kampsaker. Gudbrandsdalstinget skal

være en arena som samler Gudbrandsdalen. Men som sagt,
det har ikke vært mange møter
og vi har satt ned et eget arbeidsutvalg som skal jobbe
med innholdet i møtene framover. Dette er et viktig innspill,
sier fylkesordføreren.

KONGEN AV PICKUP
Vi feirer ny oppgradert modell med leasingkampanje og leveringsklare biler
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”PICK-UP OF
THE YEAR 2018!”
WHAT VAN - DESEMBER 2017
EXPORT & FREIGHT
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NYHET!
Isuzu D-Max Premium 4 dørs automat

kr 2.998,1.998,-

eks. mva pr måned

Høyt standard utstyrsnivå. Nye interiørdetaljer, nye skinnseter, trailer sway control, forbedret kjørekomfort og nye farger.
*3 års leie/50.000km, forskuddsleie på Kr 60.000. I tillegg kommer termingebyr med Kr 95,- og etableringsgebyr med 4.795,-. Alle beløp er eks. mva. Bilen er 2 seters varebil.

LILLEHAMMER - KVAM - LOM

Lillehammerr - Tlf. 61 24 68 40
Kvam - Tlf. 61 29 48 40 Lom - Tlf. 61 21 12 81
www.tungen-bil.no www.kvammek.no

