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 Sted: Dato: Tid: 

Gudbrandsdalstingets 
arbeidsutvalg  

Nord-Fron 
Rådhus 

29. august 2018 09.00-11.00 

Referat Neste møte:  
1.oktober  9-12, Nord-Fron Rådhus 

Tilstede: 
Bengt Fasteraune (leder), Hans Oddvar Høistad, Iselin Vistekleiven og Rune Støstad 
Irene Teige Killi og  Hanne Mari Nyhus (referent) 
Forfall: Frode Damstuen 
 

Sak Gjelder Ansvar/tid 
9/18 Referat fra forrige møte – 23. mai – godkjenning og oppfølging 

Sak 1/18:   

 Notater fra AU`s drøfting av mandat for Gudbrandsdalstinget 
(vedlagt) 

 Brev til arbeidsutvalget og fellesnemnda for Innlandet fylke om 
regionreformen – sendt 4.6.2018 til de to fylkesordførerne 

Sak 6/18: 

 Gjennomført spørreundersøkelse til rådmenn ang samarbeid 
med HINN.   

Sak 7/18: 

 Henvendelse til regionrådene om forslag til saker på 
Gudbrandsdalstinget – epost sendt 25.6.2018 til 
regionrådsleder og regionkoordinatorer. 

Sak 8/18: 

 Brev til fylkeskommunen om skolestruktur sendt 29.5.2018 
 
Konklusjon: 
Referatet godkjennes.  Oppfølging tas til orientering. 
 

 

10/18 Mandat for Gudbrandsdalstinget 
Gjennomgang og drøfting med utgangspunkt i tilsendt forslag.  
 
Konklusjon: 
Arbeidsutvalget slutter seg til forslagene i utsendt dokument med 
følgende endringer: 
Formannskapsrepresentantmøtet består av to representanter fra hver 
kommune og fylkesutvalget. 
Formål endres til følgende: 

 Gudbrandsdalstinget er en politisk arena som skal ta opp 
og fronte felles politiske saker og fungere som et felles 
tydelig talerør for Gudbrandsdalen.  

 Gudbrandsdalstinget skal utvikle en felles politikk for 
viktige områder for Gudbrandsdalssamfunnet. 

 Gudbrandsdalstinget skal fremme samarbeid og bidra til 
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Sak Gjelder Ansvar/tid 

utvikling og verdiskaping i hele regionen. 
11/18 Referansegruppa for bygging av Innlandet fylke, har sitt første møte 

31. august på Honne/Biri.   
 
Konklusjon: 
Regionrådlederne vil blant annet legge følgende til grunn i sin 
deltagelse på møtet: 
Referat fra møte 6. august 2018 med regionrådsledere (vedlagt). 
Brev  av 30. mai 2018 til fellesnemnda og arbeidsutvalget om regionene 
og regionreformen (vedlagt). 
 
Videre vil regionrådslederne vil søke å bidra til å spisse budskapet om 
at partnerskapsinstituttet som prinsipp uavhengig av øvrig 
organisering, må følge med inn i den nye fylkeskommunen. 
 

 

12/18 Avtale HINN – Gudbrandsdalstinget 
Resultater fra spørreundersøkelse blant rådmenn vedlagt innkalling. 
Notat etter møte med HINN 22.8.18 sendt på epost 28.8.2018. 
 
Konklusjon: 
Arbeidsutvalget slutter seg til forslaget om et eget arbeidsmøte mellom 
HINN og Gudbrandsdalstinget for nærmere konkretisering av 
samarbeidsområder, basert på intensjonsavtalen og forslagene i 
notatet fra møte 28.8.:   

 Utmark, reiseliv, næringsutvikling 

 Innovasjon kommunale tjenester 

 Helse og sosial – integrering 

 Opplæring, skole 

 Plan, politikk og demokrati 
 
Fra Gudbrandsdalstinget deltar Bengt Fasteraune og en rådmann fra 
hver region. 
 

 

13/18 Gudbrandsdalstinget 1.-2. november 2018 
Sted: Lillehammer hotell 
Josefina Syssner innleder ved møtestart 1. november 
Arbeidsutvalget har så langt satt opp følgende saker: 

 Gudbrandsdalspraksis 

 Regionens posisjon i det nye innlandet 

 Mandat og arbeidsmåter (ref sak 2 og 3) 

 Aktuelle/dagsaktuelle saker 
 
Innspill i møtet: 
Viktig å legge til rette for positiv opplevelse, god stemning 
Legge «Gudbrandsdalsramme» rundt – innledere som bygger opp 
under dette 
Unge stemmer som innledere – eks Ida Amble, Iver Grytting 
Problematiserer konsensusbegrepet – i positiv betydning 
Grønne skiftet – hvordan kan vi ta tak i / samarbeide? 
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Sak Gjelder Ansvar/tid 
 
Konklusjon: 

1. Konsensus som egen sak med innledning.  Forespør i denne 
rekkefølge Knut Storberget, representant for Fredssenteret / 
Nansenskolen, Trond Lesjø 

2. Gudbrandsdalstinnlegg. Forespør Inger Johanne Sollie og 
Kristian Skullerud 

 

14/18 Møteplan 
Neste møte 1. oktober 2018 på Vinstra. 
 

 

15/18 Åpen post 
Forskningsrådet har avslått søknad om tilskudd til forskningsstøttet 
innovasjon til Moderne bosetting – å etablere en Gudbrandsdalspraksis 
for moderne bosetting.  8 av i alt 77 søknader ble innvilget. 
Ny søknad må eventuelt vurderes. 

 

 


