
Årsmelding for Gudbrandsdalstinget 2021 
 

Om Gudbrandsdalstinget  
Gudbrandsdalstinget består av politisk valgte representanter for kommunene Dovre, Gausdal, Lesja, 
Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Vågå, Øyer og fylkeskommunen.  
Statsforvalter har møte- og talerett. Det samme gjelder kommunenes kommunedirektører og 

fylkeskommunedirektør. Gudbrandsdalstinget finner sted to ganger i året: om våren og om høsten. 

Arbeidsutvalget har ansvaret for å forberede saker til møtene. 

 

Gudbrandsdalstinget 23. mars 2021 

På grunn av covid-19-situasjonen ble Gudbrandsdalstinget arrangert digitalt, med et studio med 

gjester/innledere på Lillehammer Hotell. Møtet ble streamet, slik at også andre interesserte kunne 

overvære møtet direkte.  

KS og Skåppå var delaktige i utformingen av programmet som, i tråd med ønsker fra det forrige 

Gudbrandsdalstinget, hadde næringsutvikling som hovedtema.  

Innledere og paneldeltakere på møtet:  

 Bjørn Arild Gram, styreleder i KS 

 Ole Erik Almlid, direktør NHO 

 Jan Christian Vestre, adm.dir. Vestre 

AS 

 Kamilla Thue, ordfører Eidskog 

 Rolf Røtnes, prosjektleder i 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 

 Ole Smidesang, Skåppå 

 Hanne Maren Kristensen, Skåppå 

 Kjersti Granåsen, prosjekt innovative 

anskaffelser 

 Jon Kristiansen, regiondirektør NHO 

 Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef KS 

 Bjarne Slapgård, styreleder 

Gudbrandsdal Energi 

 Unni Strand, adm. banksjef Sparebank 

1 Lom og Skjåk 

 Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i 

Innlandet.  

 Sverre Bjørnstad, direktør Innovasjon 

Norge Innlandet 

 Per Oluf Solbraa, leder av 

styringsgruppa for Krafttak for Grønn 

Vekst 

 May Brit Støve, daglig leder Peer Gynt 

AS 

 Ove Gjesdal, reiselivssjef Visit 

Lillehammer 

 Ida Amble Ruge, prosjektleder, Skåppå 

 Ole Erik Bjørnstadhaugen, reiselivssjef 

Nasjonalparkriket Reiseliv AS 

 

Det ble vedtatt fire uttalelser:  

 Uttalelse om NOU 2020:15 

 Uttalelse om NTP 

 Uttalelse om det grønne skiftet i Gudbrandsdalen 

 Uttalelse om politiberedskap 

I tillegg ble årsmelding og regnskap for 2020 behandlet og vedtatt.  

 



Gudbrandsdalstinget 25.-26. oktober 2021 

Gudbrandsdalstinget ble arrangert på Spidsbergseter Resort Rondane. Hovedtema for møtet var 

videre arbeid med felles erklæring om det grønne skriftet i Gudbrandsdalen (oppfølging fra 

Gudbrandsdalstinget i mars). Arbeidet resulterte i en «Avtale om en bærekraftig dal», som ble signert 

av alle 12 ordførerne. I tillegg var følgende temaer på agendaen: demografi, økonomi og 

distriktspolitikk.  

Anette Musdalslien ledet møtet som fungerende leder av Gudbrandsdalstinget, etter at Rune Støstad 

tidligere på høsten hadde fratrådt som følge av at han ble valgt inn på Stortinget.  

Følgende innledere og paneldeltakere bidro: 

 Knut Storberget, statsforvalter 

 Rune Støstad, stortingsrepresentant 

 Victor Norman, professor NHH 

 Håvard Teigen, professor Høgskolen i 

Innlandet 

 Birgitte Bay, leder Midt-Gudbrandsdal 

næringsforening 

 Ole Smidesang, innovasjonsleder 

Skåppå 

 Ida Amble Ruge, prosjektleder Skåppå 

 Asbjørn Heieraas, Nye Veier 

 Remi Solberg, leder av Lofotrådet 

 Tomas Holmestad, student og 

nettverksmedlem, Young 

Professionals 

 Håvard Moe, seniorrådgiver, KS 

 Elin Fjeldberg, administrasjonssjef 

Lom 

 Håvard Gangsås, kommunedirektør 

Ringebu 

 Andre Winje Arntzen, 

samfunnskontakt Sparebank 1 

Gudbrandsdal 

 

Det ble foretatt valg av ny leder og nestleder av Gudbrandsdalstinget. Ingunn Trosholmen ble valgt 

som ny leder av tinget, og Anette Musdalslien ble gjenvalgt som nestleder – begge for ett år. 

Møtet vedtok to uttalelser: 

 Uttalelse om sykehus 

 Uttalelse om Dovrebanen 

I tillegg vedtok som nevnt Gudbrandsdalstinget «Avtale om en bærekraftig dal» som ble signert av 

alle 12 ordførerne i Gudbrandsdalen.  

 

Arbeidsutvalget (AU) 

AU består av valgt leder av Gudbrandsdalstinget og lederne av regionrådene/de interkommunale 

politiske rådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammer-regionen. 

Arbeidsutvalget som ble valgt av Gudbrandsdalstinget 26.-27. oktober 2020 besto av følgende 

personer: 

 Rune Støstad (leder fram til 16.9.21) 

 Anette Musdalslien (nestleder. Fungerende leder fra 16.9.21 til 26.10.21) 

 Bjarne Eiolf Holø 

 Arne Fossmo 

 



Det ble foretatt nytt valg av leder og nestleder på Gudbrandsdalstinget 25.-26. oktober 2021. Etter 

dette besto arbeidsutvalget av følgende personer: 

 

 Ingunn Trosholmen (leder) 

 Anette Musdalslien (nestleder) 

 Bjarne Eiolf Holø 

 Arne Fossmo  

Det ble avholdt 12 møter i arbeidsutvalget 2021: 

 21.1.21 

 2.2.21 

 17.2.21 

 17.3.21 

 22.3.21 

 13.4.21 

 3.5.21 

 8.6.21 

 16.9.21 

 5.10.21 

 11.11.21 

 14.12.21 

 

Vedtak/uttalelser sendt fra AU på vegne av Gudbrandsdalstinget: 

 Uttalelse om Kringsjåtunet 11.2.21 

 Høringsuttalelse om Granheim lungesykehus 9.2.21 

 

Økonomi 

For 2021 ble det bevilget kr. 150.000 fra hvert av de tre regionrådene/de interkommunale politiske 

rådene.  

Interkommunalt politisk råd for Lillehammer-regionen har hatt sekretariatsansvaret i 2021 og har 

forskuttert kostnader i forbindelse med Gudbrandsdalstinget.  

Regnskapet for 2021 viser kostnader på kr. 216.282 kr som gir en kostnadsfordeling på kr. 72.094 på 

hver av de tre regionrådene/de interkommunale politiske rådene. Hovedårsaken til at det er brukt 

mindre midler enn budsjettert er at det pga corona kun var et fysisk møte i 2021. 

 

Gudbrandsdalstingets sekretariat 

Av mandatet for Gudbrandsdalstinget (vedtatt i 2018), framgår det at de tre regionkontorene for 

hhv. Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen til sammen utgjør 

sekretariatet for Gudbrandsdalstinget. Ansvaret for sekretariatsarbeidet rulleres mellom 

regionrådene med ett års varighet.  

Rulleringen har vært/er som følger:  

Nord-Gudbrandsdal (2020)  

Lillehammerregionen (2021) 

Midt-Gudbrandsdal (2022)  


