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 Sted: Dato: Tid: 

Gudbrandsdalstingets 
arbeidsutvalg  

Ringebu Rådhus 
Møterom Kvitfjell 
 

10. desember 
2018 
 

10.00-13.00 

Referat Neste møte:  
 

Tilstede: Brit Kramprud Lundgård (leder), Iselin Vistekleiven, Hans Oddvar Høistad og Rune Støstad 
Bjarne Eiolf Holø, nestleder i Gudbrandsdalstinget 
Sekretariatet:  Irene Teige Killi, Frode Damstuen og Hanne Mari Nyhus  
 

Sak Gjelder Ansvar/tid 
 Referat fra forrige møte - godkjenning og oppfølging 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Referat fra forrige møte vedlagt. 
 
Konklusjon: 
 

 

39/18 E6 gjennom Gudbrandsdalen 
Brit Kramprud Lundgård redegjorde for status i arbeidet med å utforme 
en uttalelse.  Uttalelsen må fange opp det prinsipielle og 
kompleksiteten i saken.  Må derfor også omfatte RV 15 og RV 136 pga 
strategisk forbindelse og sammenheng både nord-sør og øst-vest.  
Utbyggingen må skje på en måte som ivaretar interessene til 
lokalsamfunnet.  Arbeidsmåtene til Nye Veier bør også være et tema i 
uttalelsen. 
 
Konklusjon: 
Uttalelse med utgangspunkt i momentene som kom fram i møtet, 
utformes og sendes til arbeidsutvalgets medlemmer, Dag Erik Pryhn, 
Ole Tvete Muriteigen og Arne Fossmo for eventuelle kommentarer før 
oversendelse til Statens Vegvesen, Nye Veier, 
Samferdselsdepartementet, Statsråden, Samferdselsutvalget i 
fylkeskommunen og stortingsrepresentantene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BKL 

40/18 Strategi for deltidsinnbyggere 
Notat vedlagt. 
 
Konklusjon: 

1. Arbeidsutvalget vil jobbe videre med å 
konkretisere/visualisere/utforme felles strategi/overordnet mål 
for deltidsinnbyggeren som vekstressurs. 

2. Ta opp deltidsinnbyggerproblematikken i Fjellnettverket, dvs 
benytte medlemskapet til å få det høyt på dagsorden. 

3. Ta kontakt med fylkeskommunen ang Grønne midler og 
deltidsinnbyggeren.   

4. Ellers jobbe med problematikken inn i andre saker/prosesser 
som Gudbrandsdalstinget er involvert og/eller skal involvere 
seg i.   
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Sak Gjelder Ansvar/tid 
5. Utforme egen standard/prosedyre for velkomsthilsen til 

deltidsinnbyggere i Gudbrandsdalen. 
6. Fjellnettverket aktuelt tema i kommende Gudbrandsdalsting. 

 

41/18 Avtale HINN – Gudbrandsdalstinget 
Status og videre arbeid. 
Vedlagt referat fra møte med HINN 20.11.18. 
Momenter som må ivaretas i videre arbeid: 

 Innbygger-involvering 

 Ressurstilgang – fjellandbruk 

 KS 3.0. service til fellesskapssamfunn 
Presentasjon / høring i regionråd: 
Regionråd Nord-Gudbrandsdal 31. januar, Midt-Gudbrandsdal 
15.februar og Lillehammerregionen 22. februar. 
Høring i alle kommuner før framleggelse for Gudbrandsdalstinget 11. 
april. 
 
Konklusjon: 
Arbeidsutvalget slutter seg til at prosessen med utforming av forslag til 
samarbeidsavtale fortsetter slik det framgår av tilsendte dokument, og 
med vekt på momenter fra drøfting i dagens møte. 
 

 
 

42/18 Regionreform 
Status – lite/ingen informasjon/oppfølging mht partnerskap i nytt fylke. 
Noe som bør gjøres fra arbeidsutvalget/Gudbrandsdalstinget? 
 
Konklusjon: 
Arbeidsutvalget avventer utspill/forslag fra fylkeskommunen når det 
gjelder regionreform generelt og partnerskapsinstituttet spesielt.  
Dette er ikke til hinder for at regionrådene hver for seg kan gi innspill 
fortløpende. 
 

 

43/18 Dobbeltspor til Lillehammer – tiltak for framdrift 
Vedlagt saksframlegg med forslag til vedtak. 
 
Konklusjon: 
Arbeidsutvalget slutter seg til forslaget til vedtak med følgende tillegg i 
første prikkpunkt: 

 Nødvendig planavklaringer på øvrige delstrekninger mellom 
Lillehammer og Hamar må påbegynnes snarest. 

 

 

44/18 Velkommen til xxxxx og Gudbrandsdalen. 
Hva gjør vi med skiltsaken?  Legger den død eller gå videre på det ene 
eller andre alternativet? 
 
Konklusjon: 
Sende en åpen bestilling til reiselivsselskapene når det gjelder 
eventuelle skilt - hva, hvem og hvordan. 
 

 
 

45/18 Årsmelding 2018  
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Sak Gjelder Ansvar/tid 
Form – innhold – ansvar. 
 
Konklusjon: 
Sekretariatet bes utforme forslag basert på aktiviteter og eksisterende 
filmer.  Må fungere både på nett og i print og som 
orientering/markedsføring av Gudbrandsdalstingets arbeid.   

46/18 Møte- og handlingsplan 2019 
Matrise vedlagt. 
 
Konklusjon: 
Sekretariatet bes lage sette opp forslag til datoer/møtetidspunkt med 
utgangspunkt i utsendt matrise. 

 

47/18 Hvordan følge opp arbeidet slik det er nedfelt i mandat for 
Gudbrandsdalstinget og felles saksframlegg som er grunnlaget for 
etablering av Gudbrandsdalstinget? 
 
Arbeidsform og arbeidsmåter for  

 Gudbrandsdalstinget 

 Gudbrandsdalstingets arbeidsutvalg  

 Sekretariatet 

 Kontakten med regionrådene 

 Kontakten med kommunene 
  
Konklusjon: 
Regionrådene forespørres om saker til Gudbrandsdalstinget 11. april.   
I den sammenheng også be om innspill til møteform/praktisk 
møteavvikling. 
 
Sekretariatet tar en gjennomgang av oppgaver knyttet til arbeidet med 
Gudbrandsdalstinget, og foreslå en praktisk arbeidsdeling mellom 
regionkontorene og den som til enhver tid koordinerer arbeidet. 

 
 
 
 

48/18 Åpen post 
 
Gudbrandsdalstinget 5.-6. desember.   
Følge opp kontakt med KS ang eventuelle møtekollisjoner. 
 
Sykehuset Innlandet 
Bekymring rundt videre arbeid/prosess med sykehusutbygging og 
funksjonsdeling.  Politisk referansegruppe for sykehuset Innlandet skal 
ha nytt møte 10. januar.  Iselin Vistekleiven, Espen Granberg Johnsen 
og Rune Støstad bes orientere arbeidsutvalgets medlemmer om status 
etter dette møtet. 
 

 

 


