Program
Dag 1 - 24. mars
10.30

Felles gåtur fra Clarion Collection Hotel Hammer til Banken
(for de som bor på hotellet og ønsker å sjekke inn før dagens program begynner)

11.00

Velkommen til Gudbrandsdalsting i Banken på Lillehammer
v/leder Ingun Trosholmen

11.05

Lunsj

12.00

Utopi verksted
v/Ove D. Jakobsen professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen, Nord
universitet
Utopier er beskrivelser av hvordan vi vil fremtiden skal bli, ikke hvordan vi tror den vil bli. Kontrasten
mellom «det som er» og «det som kan bli» gir energi og retning i utviklingen.
Utopiverksted er en systematisk metode for deltakende samfunnsutvikling:
• Utopier utfordrer det bestående og utvikler ideer som åpner for nye løsninger.
• Deltakelse i Utopiverksteder bidrar til å utvikle kreativitet, utforme, evaluere og gjennomføre konkrete
prosjekter.
• Utopiene er bevegelige, de vil alltid være i endring. Utvikling av utopier er dermed en kontinuerlig
prosess.
Et utopiverksted består av tre deler:
Del 1.
Kreativitet – I denne kreative delen er det ikke noen restriksjoner på hvor de gode ideene kommer fra.
Det er ikke tillatt å vise til autoriteter eller faglige definisjoner. Det betyr at alle stiller likt, alle har
erfaringer. Gjennom dialogprosessen utvikles en felles forståelse for hva som er kjernen.
Del 2.
Praksis – Med utgangspunkt i resultatene fra del 1 er oppgaven å utarbeide handlingsplaner for
hvordan ideene kan settes ut i livet.
Del 3.
Evaluering – Tilslutt blir de ulike prosjektplanene vurdert gjennom bruk av reflekterende team.
Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen, Nord universitet. Han har
doktorgrad (Dr. Oecon.) fra Norges Handelshøgskole. I tillegg har han 3 mastergrader; i markedsføring,
bedriftsøkonomi og filosofi, og opplever selv han aldri blir ferdig utlært. I tillegg til å holde forelesninger
innenfor økologisk økonomi, miljøledelse og vitenskapsfilosofi og etikk har han utgitt et stort antall
bøker og artikler, nasjonalt og internasjonalt. Jakobsen blir ofte invitert som foredragsholder på
konferanser, seminarer, workshops og offentlige møter.

15.00

Kaffepause med mat

17.30

Felles gåtur til Maihaugen

17.45

Besøk på Maihaugen og utstillingen Impulser
Velkommen v/Audun Eckhoff Administrerende direktør
Introduksjon, omvisning og noe leskende i glasset

20.00

Middag på Clarion Collection Hotel Hammer

Ca. 22.00 Pub til pub i dølabyen Lillehammer

Dag 2 - 25. mars
Dagens program blir i kommunestyresalen i Lillehammer Rådhus, Storgt. 51
09.00

Velkommen til dag 2
v/leder Ingun Trosholmen

09.10

Status masterplanarbeid for felles reiselivssatsing i Gudbrandsdalen
v/Ole Erik Bjørnstadhaugen Reiselivssjef for Nasjonalparkriket reiseliv.
Bjørnstathaugen informerer om status på vegne av Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket
og Visit Jotunheimen.

09.30

Status Gudbrandsdalen 2030,
søknad om skjønnsmidler til Statsforvalteren i Innlandet
v/leder Ingun Trosholmen

09. 45

Kaffepause

10.00

Behandling av saker
til beslutning eller tverrpolitiskes uttalelser

Sak 1/22 Årsmelding 2021 Gudbrandsdalstinget
Sak 2/22 Årsregnskap 2021 Gudbrandsdalstinget
Sak 3/22 Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget om Innlandet fylkeskommune
Sak 4/22 Uttalelse fra Gudbrandsdalstinget om den russiske invasjonen av Ukraina.
Sak 5/22 Evt. referatsaker
Oppsummering av G-tinget

11.30

Lunsj i kantina, Lillehammer rådhus

