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Deltagere
Rune Støstad (leder),Anette Musdalslien (nestleder), Bjarne Eiolf Hole, Arne Fossmo, Jon Halvor
Midtmageli.
Fra adm: Frode Damstuen, Irene Teige, Kristen Rusaanes

Referat

AU-01/20 Oppsummering og evaluering det siste Gudbrandsdalstinget
Viktig å opprettholde tinget for å samle seg om viktige saker for
Gudbrandsdalen. Viktig å finne saker som det er enkelt å samle seg om.
Konklusjon:
AU tar oppsummeringen fra 25.36. november til orientering
Gjennomgang vedtatte saker
Det ble gitt en rask gjennomgang av uttalelser og vedtak fra 2019. Stor
utfordring på hvordan man følger opp i etterkant av avsending. Koble opp Svein
Arne Lie i saken om togtilbud i Gudbrandsdal. (Vis til sakene i referatet)
Fokusområder og aktuelle saker 2020
Sykehussaken - Tog - Veldig viktig å avstemme sakene mellom regionrådene og
G-tinget - Flomberedskap med mangel på uttak av mase i Lågen og
sidevassdrag – Innlandsstrategien, eks plan for Lågen, plan for byer og
tettsteder - Små organisasjoner innen lag og foreninger får ikke kompensasjon i
samband med Coronasituasjonen - Be om møte med Helse Sør-Øst - Utfordring
med skredkartene for utvikling av bygdene - Må formidle utfordringene med at
de statlige pakkene treffer dårlig, spesielt for småe reiselivsbedrifter - Viktig å
opprettholde faste møter med stortingsbenken - Kompensasjon til kommunene
i samband med revidert statsbudsjett og påpeke viktigheten av å starte opp
gryteferdige prosjekter, og sikkerheten av statlig refusjon.

Viktig å sortere mellom akutte saker og mere langsiktige saker.
Prioriteringer på kort sikt:
 Sykehussaken – møte med styrenivå og administrativ ledelse. (Bjarne
følger opp m/Ingunn og Rune))
 Forebyggende tiltak i Lågen m/ sideelver – eks: masseuttak ved akutte
situasjoner. Større mynde til kommunene. (Arne følger opp det politiske,
sekretariat bistår med uttalelse. Frist: snarest)
 Flom og ras – aktsomhetsskart (Jon Halvor utarbeider notat om saken og
foreslår videre oppfølging)
 Møte med stortingsbenken (Frode følger opp og avtaler møte før
sommeren)
 Hvordan følge opp koronasituasjonen/gryteferdige prosjekter (Vi lager
en uttalelse som Anette er ansvarlig for. Sekretariat bistår med å skrive
ved behov. Annette foreslår videre oppfølging på neste møte i
arbeidsutvalget)
 Korona og reiseliv (Jon Halvor har dialog med Trysil. Her bør
Gudbrandsdalstinget også ha en uttalelse. Jon Halvor følger opp,
sekretariat bistår ved behov)
Mer langsiktig: Tog, m.m. (gjerne på neste ting)
Planlegging neste Gudbrandsdalsting
Konklusjon:
Neste Gudbrandsdalsting arrangeres 26. og 27 oktober i Sør-Gudbrandsdal.
(Kristen bestiller). Frode må sende innkalling til alle deltakere/kommuner.
Attraktive foredragsholdere bør plasseres i programmet slik at andre fra
kommunene kan delta under disse
Årsmelding/regnskap
Godkjent
Møteplan
Neste møte i AU 6.mai, kl. 10.00 - 12.00 på skype.
02.06.20, kl. 12.00
Foreløpig agenda
1. Godkjenning referat fra møte 22.4
2. Gjennomgang aktuelle saker fordelt i forrige møte
3. Innhold på Gudbrandsdalstinget 2020 (Alle spiller inn forslag til tema)

4. Hjemmeside og kommunikasjon fra Gudbrandsdalstinget. Gjennomgang
v Frode
5. Møte med Stortingsbenken, tid og innhold
6. Eventuelt
Evt:
Finne en måte å kommunisere på utenom faste møter. Annette oppretter en
FB-gruppe med 12 ordførere.

