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Kjære møtedeltaker! 

 

Gudbrandsdalstinget nærmer seg, og jeg ser fram til å møtes på Spidsbergseter 25. – 26. 

oktober. Vårt mål er at Gudbrandsdalstinget skal være en spennende arena for dagsaktuelle 

problemstillinger. I dette møtet skal vi blant annet jobbe med en felles erklæring om det 

grønne skiftet i Gudbrandsdalen, diskutere demografi, økonomi og distriktspolitikk, behandle 

forslag til uttalelser og velge ny leder av Gudbrandsdalstinget.  

 

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Anette Musdalslien 

Fungerende leder av Gudbrandsdalstinget  

 

 

  

Innhold i dette dokumentet: 
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Saksliste 

 

5/21 Konstituering  

 

- Opprop 

- Godkjenning av innkalling  

- Godkjenning av dagsorden 

- Valg av ordstyrer  

- Valg av referent 

- Valg av redaksjonskomite for politiske uttaler. Forslag: Arbeidsutvalget 

 

6/21 Behandling av politiske uttalelser (side 8) 

 

7/21 Valg av leder og nestleder (side 10)  
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Deltakerliste Gudbrandsdalstinget 25. – 26. oktober 2021 

Navn Funksjon Kommune 

Guri Ruste Fung. ordfører Dovre kommune 

Fred Arne Hessen Opposisjon Dovre kommune 

Halvor Nissen Rådmann Dovre kommune 

Anette Musdalslien Ordfører Gausdal kommune 

Rannveig Mogren Kommunedirektør Gausdal kommune 

Mariann Skotte Ordfører Lesja kommune 

Gry Sletta Opposisjon Lesja kommune 

Frank Westad Kommunedirektør Lesja kommune 

Ingunn Trosholmen Ordfører Lillehammer kommune 

Astrid Gaassand Opposisjon Lillehammer kommune 

Dag Vågsnes Fung. strategisjef Lillehammer kommune 

Bjarne Eiolf Holø Ordfører Lom kommune 

Kjell Brandsar Opposisjon Lom kommune 

Elin Fjeldberg Administrasjonssjef Lom kommune 

Anne-Marie Olstad Ordfører Nord-Fron kommune 

Hans Petter Solberg Opposisjon Nord-Fron kommune 

Arne Sandbu Kommunedirektør Nord-Fron kommune 

Arne Fossmo Ordfører Ringebu kommune 

Erik Odlo Opposisjon Ringebu kommune 

Håvard Gangsås Kommunedirektør Ringebu kommune 

Eldri Siem Ordfører Sel kommune 

Solveig Nymoen Kommunedirektør Sel kommune 

Edel Kveen Ordfører Skjåk kommune 

Stig Erlend Banken Opposisjon Skjåk kommune 

Ivar Bø Kommunedirektør Skjåk kommune 

Ole Tvete Muriteigen Ordfører Sør-Fron kommune 

Jone Elisabeth Strand Opposisjon Sør-Fron kommune 

Anne Holsbrekken Kommunalsjef Sør-Fron kommune 

Harald Sve Bjørndal Ordfører Vågå kommune 

Odd Erik Sveen Kommunalsjef Vågå kommune 

Jon Halvor Midtmageli Ordfører Øyer kommune 

Brit Kramprud Lundgård Opposisjon Øyer kommune 

Åsmund Sandvik Kommunedirektør Øyer kommune 

Even Aleksander Hagen Fylkesordfører Innlandet fylkeskommune 

Anne Marie Sveipe Rådgiver Innlandet fylkeskommune 

Sekretariat   

Kristen Rusaanes Rådgiver Lillehammer kommune 

Irene Teige Killi Regionkoordinator Midt-Gudbrandsdal 

Frode Damstuen Regionkoordinator Nord-Gudbrandsdal 

Innledere og gjester   

Knut Storberget Statsforvalter Statsforvalteren i Innlandet 

Rune Støstad Stortingsrepresentant Opplandsbenken, Ap 

Victor Norman Professor Norges handelshøyskole 
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Håvard Teigen Professor Høgskolen i Innlandet 

Birgitte Bay Leder 
Midt-Gudbrandsdal 
Næringsforening 

Ole Smideseang Innovasjonsleder Skåppå 

Ida Amble Ruge Prosjektleder/rådgiver Skåppå 

Andre Winje Arntzen Samfunnskontakt  Sparebank1 

Asbjørn Heieraas 
Leder, plan og 
prosjektutvikling Nye Veier 

Remi Solberg Leder Lofotrådet 

Tomas Holmestad Student/nettverksmedlem Young Professionals 

Håvard Moe Seniorrådgiver KS 
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Program 
 

Gudbrandsdalstinget 25.-26.oktober 2021 

 

Dag 1, 25.oktober 

10.00  Frammøte og registrering 

10.30  Velkommen til Gudbrandsdalsting 
  Sak 5/21 Konstituering 

10.45  Tema: Det grønne skiftet i Gudbrandsdalen  

Arbeidet med en felles erklæring  

Innledning ved Anette Musdalslien, fungerende leder av Gudbrandsdalstinget, 

og Ida Amble Ruge fra Skåppå om oppfølging av uttalelse i forrige 

Gudbrandsdalsting 

Hva kan vi lære av Lofoten?  

Innledning ved leder av Lofotrådet, Remi Solberg 

Krafttak for grønn vekst – næringsliv og kommuner hånd i hånd 

Innledning ved Andre Winje Arntzen, samfunnskontakt, Sparebank 1 

Gudbrandsdal 

12.00  Lunsj 

12.45  Tema: Demografi, økonomi og distriktspolitikk 

12.45 Et samfunn i endring – konsekvenser for kommuneøkonomien i 

Gudbrandsdalen  

Innledning ved Håvard Moe, KS 

13.45 Hvis ikke Gudbrandsdalen lykkes, vil ingen lykkes!  

Innledning ved Victor Norman 

14.45 Rekruttering av ung kompetanse 

Innledning ved Tomas Holmestad, Young Professionals  

 15.00 Kaffepause 

 15.15 Paneldiskusjon v/Ida Amble Ruge, Skåppå 

Victor Norman, Knut Storberget, Birgitte Bay, Håvard Teigen, Elin Fjeldberg, 

Håvard Gangsås og Ingunn Trosholmen diskuterer med utgangspunkt i 

utfordringer/spørsmål i Victor Normans innlegg.  

 Spørsmål og kommentarer fra salen 
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16.15  Politiske uttalelser 
  Leder av redaksjonskomiteen orienterer 

16.30  E6 – fremtidens infrastruktur 
  Innledning ved Asbjørn Heieraas, leder plan og prosjektutvikling, Nye Veier 

17.15  Avslutning for dagen 

18.30  Middag og underholdning 

 

Dag 2, 26. oktober 

08.00 Frokost 

08.30 Tema: Det grønne skiftet i Gudbrandsdalen forts.  
Arbeidsøkt ledet av Ida Amble Ruge og Ole Smidesang, Skåppå 

10.30 Innspill til saker Gudbrandsdalstinget bør jobbe med 
framover 

11.15  Behandling av saker 

 Sak 6/21 Uttalelser 

 Sak 7/21 Valg av leder og nestleder 

12.00  Avslutning 

12.30  Lunsj 
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Sak 6/21 Politiske uttaler m.m.  

Uttalelse om Dovrebanen 
Kommunene i Gudbrandsdalen står sammen om satsing 

på grønn vekst og bærekraftig næringsutvikling - 

Intercity og Dovrebanen må prioriteres! 
 

Intercity-utbyggingen var en ambisiøs og gjennomtenkt plan for å knytte Østlandsområdet 

sammen. I den forrige regjeringens nasjonale transportplan ble utbyggingen frem til Lillehammer 

og satsing på Dovrebanen ikke tilstrekkelig prioritert. Tiltak må prioriteres i korridor 6.  

 

Gjennom storsatsingen Den smarte grønne dalen, står Lillehammer og Gudbrandsdalen sammen om 

å prioritere kraftige klimakutt med vekt på økonomisk og sosial bærekraft som fundamentet for 

offensiv samfunns- og næringsutvikling. Tilrettelegging for vitale og livskraftige lokalsamfunn krever 

at jernbanen gjennom regionen gis en betydelig høyere prioritet fremover fra den nye regjeringen. 

 

Næringsutvikling basert på fornybare ressurser i form av skog fra Gudbrandsdalen og tilrettelegging 

for en lavutslippstilpasset reiselivsnæring krever bedre regularitet for godstogene samt hyppigere 

togavganger med kortere reisetid.  

 

Dovrebanen er en nasjonal hovedforbindelse mellom Østlandet og Trøndelag. Kapasiteten på 

Dovrebanen er i dag presset og påliteligheten for lav til å få til en vesentlig økning av 

godstransporten mellom Midt-Norge og Sør-Norge. Det rammer også sjømat fra Nord-Vestlandet 

som er en av Norges viktigste eksportnæringer.  

 

Spranget over i lavutslippssamfunnet krever overflytting av gods fra vei til jernbane. En effektiv og 

pålitelig Dovrebane er avgjørende for å få realisert vesentlige klimakutt. Prioritering av Dovrebanen 

er også nødvendig i realisering av ambisjonene for samfunns- og næringsutvikling i Gudbrandsdalen 

og Mjøsregionen.  

For å legge til rette for en vesentlig effektivisering og kapasitetsøkning av persontransporten og 

særlig godstransporten, er det avgjørende at følgende prioriteres av den nye regjeringen: 

• Togparkering Lillehammer, Hove: Økte midler til opparbeidelse (vedtatt reguleringsplan 

foreligger), planleggingen er igangsatt. 

• Forbipasseringsspor/dobbeltsporstrekninger Brumunddal-Moelv og Moelv-Lillehammer. 

Midler til planlegging mangler. 

• Oppgradering av sporområdet på Hamar stasjon: Midler til signalsystem, infrastruktur og 

sporområde nødvendig både for Dovrebanen og Rørosbanen og viktig for kapasiteten på 

gods.  

 

Nevnte tiltak er avgjørende for en betydelig tilbudsforbedring både for person- og godstrafikken på 

strekningen Oslo – Lillehammer – Trondheim. To tog i timen hver vei på strekningen Oslo – 

Lillehammer, er vesentlig for en konkurransedyktig jernbane innen persontransport.  
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Avtale om en bærekraftig dal 
 

 

  

 

Avtale om en bærekraftig dal 

 

«Den smarte grønne dalen» gir retning mot et grønt og digitalt skifte som skal bidra til å gjøre 

Gudbrandsdalen attraktiv som en inkluderende bo- og arbeidsregion. For å skape framtidas 

arbeidsplasser og et sterkt næringsliv, må vi omstille oss i tråd med FNs bærekraftsmål.  

 

Innlandet har satt som mål å redusere klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 sammenlignet 

med 2009. Dette gir nye muligheter for verdiskaping gjennom omstilling. Men skal vi nå dette målet, 

og samtidig sikre at det styrker regionen, må kommunene, næringsliv, landbruk, akademia, frivillige 

organisasjoner og innbyggere samarbeide for å bli bærekraftige.  

 

Bærekraft er mer enn klima. I tillegg til å være i front når det gjelder miljø- og klimaløsninger, skal vi 

videreutvikle dette slik at vi styrker oss som en levende region med arbeidsplasser og gode 

boforhold. Slik skal vi være en attraktiv region for både innbyggere, akademia og næringsliv; en smart 

grønn dal.   

 

Denne intensjonsavtalen om bærekraft viser motivasjon, gjennomføring- og samarbeidsvilje for å 

sette oss på kartet som en smart og grønn bærekraftsregion. Kommunene i Gudbrandsdalstinget 

ønsker felles langsiktige bærekraftsmål og vil arbeidet videre med å utrede hvordan et slik arbeid kan 

konkretiseres og settes ut i praksis. Hver kommune kutter egne klimagassutslipp ut fra sine 

forutsetninger, og forplikter seg til å lete etter økonomiske og sosiale forbedringsmuligheter som 

styrker bæreevnen. Kommunen forplikter seg også til å dele gode erfaringer slik at vi sammen skaper 

en klimavennlig, smart og innovativ region.  

 

Vi signerer derfor klimaavtalen og forplikter oss gjennom den til å:  

• Forankre felles arbeid for en felles handlingsplan og veikart for «Den smarte grønne dalen» i 
politisk og administrativ ledelse. 

• Arbeide systematisk med bærekraft - økonomisk, sosialt og klima- og miljømessig. 
 

 

Underskrifter 
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Sak 7/21 Valg av leder og nestleder  

 

Fra Gudbrandsdalstingets mandat: 

"Valg av leder og nestleder Gudbrandsdalstingets leder og nestleder velges blant ordførerne for ett år 

av gangen. Ledere av regionrådene utgjør valgkomiteen. Valgkomitèen legger fram sitt forslag for 

Gudbrandsdalstinget hvor valget avgjøres med alminnelig flertall. Den valgte lederen leder 

Gudbrandsdalstingets møter." 

 

 

Valgkomiteen har bestått av:  

- Anette Musdalslien 

- Bjarne Eiolf Holø 

- Arne Fossmo 

 

 


