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Bakgrunn
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, SørFron, Vågå, Øyer og samt fylkesordfører. Fylkesmann og rådmenn med møte- og talerett.
Forut for denne hendelsen, hadde kommunene, fylkeskommunen, Høgskolen i Innlandet og
Østlandsforskning, fylkesmannen og andre hatt et formelt samarbeid i det nasjonale
Byregionprogrammet med prosjektet By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og
verdiskaping. Ett av målene her var nettopp å etablere Gudbrandsdalstinget.
Byregionprogrammet ble formelt avsluttet 30. september 2018. Arbeidet med Gudbrandsdalstinget
og Byregionprogrammet har dermed pågått parallelt i store deler av 2018. Dette vil derfor også være
en del av denne årsmeldingen. Sluttrapporten fra Byregionprogrammets fase to kan i sin helhet
leses her:
http://gudbrandsdalstinget.no/wp-content/uploads/2018/10/Sluttrapport-byr2-til-dep.pdf

Ved inngangen til 2018 behandlet kommunestyrene og fylkesutvalget likelydende sak med
overskriften Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis. Her ble det besluttet at
Gudbrandsdalstinget skulle etableres. Videre at partene skal samarbeide om å utvikle
Gudbrandsdalspraksis som i første omgang innebærer tre tiltak: samarbeid om planstrategi,
innovativ innbyggerdialog og råd for deltidsinnbyggere. Gudbrandsdalspraksis skal utvikles videre
under fire hovedoverskrifter/tema: Medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne
dører. Av vedtakene framgår ellers at partene i videre arbeid med samfunnsutvikling/
Gudbrandsdalspraksis vil bidra aktivt til utvikling der regionen har opplagte fortrinn og potensiale, så
som forskning, utdanning og formidling for utvikling av fjellsamfunn.

Gudbrandsdalstinget på Hundorp 11. april
Allerede på Gudbrandsdalsmøtet i Lom i oktober 2017, hadde ordførerne underskrevet en
Viljeserklæring om samarbeid i Lillehammer og Gudbrandsdalen. På grunnlag av samarbeidsavtalen,
hadde hadde Gudbrandsdalstinget sitt første møte på Dale-Gudbrands gard på Hundorp 11. april..
Ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune, ble valgt til leder, og ordfører i Øyer, Brit Kramprud Lundgård,
nestleder.
Her ga ordførerne tilbakemelding på behandling av felles saksframlegg i egen kommune, i tillegg til at
de var utfordret på å gi innspill til andre saker det bør samarbeides om. Videre innledninger om
regionens strategiske betydning i det nye Innlandet fylke, orientering om samarbeid mellom NordGudbrandsdal og NTNU og utkast til intensjonsavtale mellom Høgskolen i Innlandet (HINN) og
Gudbrandsdalstinget.
Gudbrandsdalstinget besluttet å opprette Gudbrandsdalstingets arbeidsutvalg som fikk følgende
oppdrag: Forberede neste Gudbrandsdalsting – herunder legge fram forslag til mandat og videre
arbeid med de tre tiltakene under Gudbrandsdalspraksis, følge opp intensjonsavtale med HINN og
følge opp regionreformen fram til neste Gudbrandsdalsting.
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Det henvises til egen rapport og protokoll fra møtet: http://gudbrandsdalstinget.no/

Gudbrandsdalstinget på Lillehammer 1.-2. november
På Gudbrandsdalstingets andre møte møtte ordførere og en representant fra opposisjon, i tillegg til
rådmenn og andre med møte- og talerett. Mandatet til Gudbrandsdalstinget ble vedtatt og sier at
Gudbrandsdalstinget er en politisk arena som skal ta opp og fronte felles politiske saker og fungere
som et felles tydelig talerør for Gudbrandsdalen. Videre at Gudbrandsdalstinget skal utvikle en felles
politikk for viktige områder for Gudbrandsdalssamfunnet, og fremme samarbeid og bidra til utvikling
og verdiskaping i hele regionen. Her ble det også besluttet at Gudbrandsdalstinget skal ha minst to
årlige møter, med samme sammensetning, dvs ordfører/fylkesordfører og en representant fra
opposisjon. Videre at Gudbrandsdalstinget vil møte stortingsrepresentantene en gang i halvåret. Les
hele mandatet/dokumentet her: https://bit.ly/2R50Fn4.
Gudbrandsdalstinget har drøftet og/eller besluttet uttalelser om følgende:
•
•
•
•
•
•

Flom og skred
Spesialisthelsetjenesten
Regionene og regionreformen
Dobbeltspor til Lillehammer – tiltak for framdrift
E6 gjennom Gudbrandsdalen og hovedforbindelser øst og vest
Strategi for deltidsinnbyggere

Uttalelser/brevene finnes her:
http://gudbrandsdalstinget.no/index.php/gudbrandsdalstinget-mener/

Møtet formaliserte valget av ordfører i Øyer, Brit Kramprud Lundgård, som leder etter Bengt
Fasteraune. Ordfører i Lom, Bjarne Eiolf Holø, ble valgt til nestleder.
For mere informasjon henvises til program, mandat og referat fra møtet:
http://gudbrandsdalstinget.no/

Gudbrandsdalstingets arbeidsutvalg
Gudbrandsdalstingets arbeidsutvalg hadde sitt første møte 23. mai og har etter det avholdt fem
møter, derav tre telefonmøter. Arbeidsutvalget har bestått av Bengt Fasteraune (leder til 1. oktober
da han overtok som fast Stortingsrepresentant), Brit Kramprud Lundgård (nestleder, men leder fra 1.
oktober) og regionrådslederne Iselin Vistekleiven, Rune Støstad og Hans Oddvar Høistad. Utvalgets
arbeid har i stor grad vært å følge opp beslutninger i Gudbrandsdalstingets møte 11. april og
forberede Gudbrandsdalstingets møte 1.-2. november. Arbeidsutvalget har også tatt opp disse
sakene:
•
•

Innspill til fylkeskommunene ang regionreformen
Henstilling til fylkeskommunen om samlet vurdering av skolestruktur i hele det nye fylket
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•
•

Gjennomført rådmannsundersøkelse som ledd i arbeidet med samarbeidsavtale med HINN
Forberedelse til regionrådsledernes deltagelse i referansegruppa for fellesnemda for
Innlandet fylke

Økonomi
Fram til avslutning av Byregionprogrammet 30. september, har aktiviteter knyttet til
Gudbrandsdalstinget vært en del av Byregionprogrammets budsjett og regnskap. Egen sluttrapport
og regnskap for Byregionprogrammet er oversendt departementet. For å opprettholde aktiviteten ut
2018, og i påvente av mer permanente løsninger for drift av Gudbrandsdalstinget, ble det bevilget kr.
100.000 fra hvert av regionrådene – Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og
Lillehammerregionen. I tillegg har Lillehammer kommune etter avtale, og beslutning i
arbeidsutvalget, forskuttert utgiftene ved avvikling i Gudbrandsdalstinget på Lillehammer 1.-2.
november. Dette skal tilbakeføres i 2019.
Prosjektregnskap for Gudbrandsdalstinget slik det framgår av Lillehammer kommunes regnskap for
2018, viser et forbruk på kr. 93 623,35. I tillegg kommer utgifter til Sircon og webhotell for
www.gudbrandsdalstinget.no på kr. 1 470,-. Øvrige kostnader er en del av prosjektregnskapet for
Byregionprogrammet.

Gudbrandsdalstingets sekretariat
Av mandatet for Gudbrandsdalstinget som ble vedtatt 2. november, framgår at de tre
regionkontorene for hhv Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen til
sammen utgjør sekretariatet for Gudbrandsdalstinget. Koordinering av arbeidet skal gå på omgang,
med ett års varighet, i denne rekkefølge: Midt-Gudbrandsdal (2019), Nord-Gudbrandsdal (2020) og
Lillehammerregionen (2021).
Av praktiske årsaker har prosjektleder for Byregionprogrammet også ivaretatt sekretariatsoppgaver
for Gudbrandsdalstinget i hele 2018.

Informasjon/kommunikasjon
Byregionprogrammets nyhetsbrev som ble gitt ut kvartalsvis i hele programperioden, har også
inneholdt informasjon om Gudbrandsdalstinget i 2018.
Gudbrandsdalstingets egne nettsider ble opprettet i oktober www.gudbrandsdalstinget.no. Der skal
relevante dokumenter fortløpende være tilgjengelige, så som saksdokumenter for
Gudbrandsdalstinget, uttalelser osv. Her ligger også de viktigste dokumentene/resultatene fra
Byregionprogrammet.
Også etter at Byregionprogrammet var formelt avsluttet, har kommunikasjonsrådgiver i
Østlandsforskning bistått med tjenester i forbindelse med Gudbrandsdalstingets aktiviteter. Det
gjelder i første rekke etableringen av Gudbrandsdalstingets egne nettsider og informasjonsarbeid
rundt avvikling av Gudbrandsdalstingets møter.
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Sammen med Krible AS er det utformet en pin basert på symbolet for samarbeid i Gudbrandsdalen.
Den er kun produsert i 2000 eksemplarer. Den skal gis til enkeltpersoner og/eller organisasjoner,
virksomheter osv som utmerker seg når det gjelder samarbeid i Gudbrandsdalen, men den skal også
kunne gis som en utfordring til samarbeid. Arbeidsutvalget skal fortløpende ha melding om
tildelinger.
For mer informasjon henvises til nettsiden til Byregionprogrammet og Gudbrandsdalstingets egen
nettside:
https://byregionlg.wordpress.com/
http://gudbrandsdalstinget.no/
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