
 
 
 

 
Organ: Sted: Dato: Tid: 

 
AU 

 
Skype 

 
05.05.20 

 
10.00 

Deltagere  

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

 

 

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 
Eventuelt 

 

 

REFERAT 

 

Referat fra AU, 28.04.20 
 
Godkjent 
 
Sykehussaken 
Rune Støstad har sendt henvendelse til ledelsen i Helse Sør-Øst, og bedt om et 
møte. Det har foreløpig ikke kommet svar på henvendelsen. Støstad opplyste 
også at han har orientert Lillehammerordføreren om henvendelsen og 
drøftingene i G-tingets AU.  
 
Det ble på nytt en drøfting omkring situasjonen og de politiske "bevegelsene" 
og engasjementet i regionene. Bjarne E. Holø refererte til drøfting i regionrådet 



NGD der konklusjonen ble at de står fast på tidligere vedtatt målbilde. Flere 
ytret viktigheten av å ikke sette opp ny sak for sine kommunestyrer nå. 
 
Konklusjon: 

Viktig å stå fast på vedtatt målbilde: 

"Vi skal vektlegge utviklingen innenfor fire områder: Samhandling med 

primærhelsetjenesten, prioritering av desentraliserte spesialisthelsetjenester, 

utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud med høy kompetanse i 

Mjøssykehuset" 

 
 
Forebyggende tiltak i Lågen m/sideelver 
Utkast til skriv med ønske om møte med relevant departement er formulert av 
Arne Fossmo. 
 
Flere ytret behovet for å se hele utfordringsbildet med flom og ras, inklusiv 
"flomkartene" og aktsomhetsområder fra NVE. Flere ga eksempel på negative 
konsekvenser av begrensningene som dette gir. Vanskelig å fatte logikken av 
eksempelvis 1000-års vurderingene/risikoen.  
 
Konklusjon: 
AU vil skille på utfordringene med aktsomhetskart og Lågenvassdraget m/ 
sideelver:  

- Skrivet fra Arne Fossmo blir sendt KMD med krav om et møte for å drøfte 
en smidigere håndtering av tiltak/masseuttak som beredskapstiltak. 

- Skriv fra Jon Halvor Midtmageli blir vurdert av hver enkelt i AU om vi skal 
sende en variant fra G-tinget. 
  

Møte med Opplandsbenken 
Henvendelse til Opplandsbenken for et møte før sommeren blir sendt 
umiddelbart, der vi varsler en orientering om G-tingets fokusområder. 
 
Innspill fra G-tinget vedr. Koronaepidemiens påvirkning på 
kommuneøkonomien.  
Skriv, utformet av Anette Musdalslien til regjeringen og KS Innlandet blir sendt 
på sirkulasjon til alle ordførerne med oppfordring om tilslutning i dag. 
 
 
 
 



 
Gudbrandsdalstinget, 26. og 27. oktober – aktuelle tema: 

- Hvordan samhandle mellom kommune, Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen? Rune kontakter Storberget for å sette av datoen/e. 
 

Hjemmesiden og informasjonsarbeid 
Frode orienterte om at det blir igangsatt et arbeid neste uke for å oppgradere 
innhold på hjemmesiden. Viktig at hjemmesiden fungerer som en 
dokumentbank. Annette etablerer en gruppe på FB for alle ordførerne i dalen. 
 
Eventuelt: 
Annette Musdalslien tok opp utfordringen med at tilleggsbevillingen til 
bredbånd krever kommunale egenandeler. Dette er utfordrende for mange 
kommuner.  
 
AU ber Annette ta saken videre med fylkeskommunen. 
 
Neste møte, 02.06.20 på Skype 
Aktuelle tema er at Politiet Innlandet politidistrikt må spare nærmere 50 
millioner det kommende året, samtidig som de har krav på å øke antall 
politiårsverk.  
 
 
 
 


