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Kjære møtedeltaker! 

 

Gudbrandsdalstinget nærmer seg, og jeg ser fram til å møtes til møte, studietur og 

arbeidsverksted i Kongsvinger-regionen 9.-10. november. Møtet denne gangen blir i stor grad 

viet arbeid med Gudbrandsdalen 2030. Gjennom dette langsiktige prosjektet skal de 12 

kommunene i Gudbrandsdalen samarbeide om å ta Gudbrandsdalen inn i en bærekraftig 

framtid. I møtet skal vi også behandle forslag til uttalelser fra Gudbrandsdalstinget og 

gjennomføre valg.  

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Ingunn Trosholmen 

Leder av Gudbrandsdalstinget  
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Saksliste…………………………………………………………………side 3 

Deltakerliste…………………………………………………………..side 4 

Program…………………………………………………………………side 6 

Sak 7/22 Politiske uttalelser…………………………………..side 8 

Sak 8/22 Valg av leder og nestleder……………………….side 10 

 

 

 

 

https://www.gudbrandsdalen2030.no/


3 
 

Saksliste 

 

6/22 Konstituering  

- Opprop 

- Godkjenning av innkalling  

- Godkjenning av dagsorden 

- Valg av ordstyrer  

- Valg av referent 

- Valg av redaksjonskomite for politiske uttaler. Forslag: Arbeidsutvalget 

 

7/22 Behandling av politiske uttalelser (side 8) 
- Tretten bru 

- Akuttberedskapen i Gudbrandsdalen 

8/22 Valg av leder og nestleder (side 10)  
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Deltakerliste Gudbrandsdalstinget 9.-10. november 2022 

Navn Funksjon Kommune 

Guri Ruste Varaordfører Dovre kommune 

Fred Arne Hessen Opposisjon Dovre kommune 

Inge Angård Plan- og utviklingssjef Dovre kommune 

Anette Musdalslien Ordfører Gausdal kommune 

Rannveig Mogren Kommunedirektør Gausdal kommune 

Mariann Skotte Ordfører Lesja kommune 

Ingunn Trosholmen Ordfører Lillehammer kommune 

Astrid Gaassand Opposisjon Lillehammer kommune 

Tord Buer Olsen Kommunedirektør 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 

Kristin Teigen Varaordfører Ringebu kommune 

Erik Odlo Opposisjon Ringebu kommune 

Håvard Gangsås Kommunedirektør Ringebu kommune 

Eldri Siem Ordfører Sel kommune 

Monica Håskjold Eide Opposisjon Sel kommune 

Torfinn Stenersen Næringssjef Sel kommune 

Edel Kveen Ordfører Skjåk kommune 

Stig Erlend Banken Opposisjon Skjåk kommune 

Ole Tvete Muriteigen Ordfører Sør-Fron kommune 

Jone Elisabeth Strand Opposisjon Sør-Fron kommune 

Rune Fromreide Sommer Rådmann Sør-Fron kommune 

Harald Sve Bjørndal Ordfører Vågå kommune 

Anders Gustav Bjørnsen Opposisjon Vågå kommune 

Jon Halvor Midtmageli Ordfører Øyer kommune 

Dag Norvald Hansen Opposisjon Øyer kommune 

Åsmund Sandvik Kommunedirektør Øyer kommune 

Even Aleksander Hagen Fylkesordfører Innlandet fylkeskommune 

Erik Lagethon Seksjonssjef Innlandet fylkeskommune 

Sekretariat/andre   

Arne Furumo Prosjektleder Skåppå 

Eldrid Rudland Daglig leder Skåppå 

Ole Smidesang Innovasjonsleder Skåppå 

Hilde Kielland  Prosjektleder Skåppå 

Kristen Rusaanes Spesialrådgiver Lillehammer kommune 

Irene Teige Killi Regionkoordinator Midt-Gudbrandsdal 

Frode Damstuen Regionkoordinator Nord-Gudbrandsdal 

Innledere   

Knut Hvithammer Ordfører Sør-Odal 
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Eli Wathne Ordfører Kongsvinger 

Lars Gillund Daglig leder Klosser Innovasjon 

Vegard Herlyng Daglig leder 
Høgskolesenteret i 
Kongsvinger 

Kamilla Thue Ordfører Eidskog 

Stina Ellevseth Oseland Klimadirektør Bergen kommune 
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Program 
9. november 

Tid Sted Hva 

09:00 Buss Otta-Skarnes Se egen oversikt over 

tidspunkter og steder for 

påstigning. Det serveres ciabatta 

eller tilsvarende, samt noe å 

drikke på turen. 

13:00 Glommasvingen skole Omvisning 

  Glommasvingen skole Innlegg fra ordfører i Sør-Odal, 

Knut Hvithammer 

14:00 Buss til Høgskolesenteret   

14:30 Høgskolesenteret Kongsvinger Noe å bite i en gang mellom 

14.30 og 16.00 

 Høgskolesenteret Kongsvinger Regionalt samarbeid om 

etablering av høgskolesenteret 

(Eli Wathne, 

ordfører Kongsvinger) 

  Høgskolesenteret Kongsvinger "Kongsvinger-regionen: Norges 

grønne hjerte - samarbeid som 

nøkkel for å skape vekst" (Lars 

Gillund, Klosser) 

  Høgskolesenteret Kongsvinger Hva kan Gudbrandsdalen lære av 

prosessen med å etablere 

høgskolesenteret? (Vegard 

Herlyng, daglig leder 

Høgskolesenteret) 

16:00 Høgskolesenteret Kongsvinger Arbeidsverksted 2030 (del 1) 

18:00 Buss til hotellet   

18:10 Vinger hotell  Innsjekk og pause før middag 

18:50 Buss til Kongsvinger Festning   

19:00 Restaurant Festningen Middag 
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10. november 

Tid Sted Hva 

07:00 Vinger hotell Frokost m/smøring av niste til lunsj 

08:00 Vinger hotell Arbeidsverksted GD 2030 (del 2) 

10:30 Vinger hotell Utsjekk 

11:00 Buss til The Plus   

11:30 The Plus Omvisning 

12:15 The Plus Regionalt samarbeid – en forutsetning for 

lokalisering og etablering (Kamilla Thue, 

ordfører, Eidskog) 

13:00 Buss til Høgskolesenteret   

13:30 Høgskolesenteret Digitalt innlegg fra Klimadirektør i Bergen 

kommune, Stina Ellevseth Oseland 

14:00 Høgskolesenteret Arbeidsverksted GD 2030 (del 3) 

15:30 Høgskolesenteret Sen lunsj (for å ha noe å gå på til 

hjemturen) 

16:00 Høgskolesenteret Gudbrandsdalsting med valg og andre 

saker 

17:15   Hjemreise med buss 
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Sak 7/22 Politiske uttalelser 

Uttalelse om Tretten bru 
Innsendt av Jon Halvor Midtmageli 

Statsforvalteren har endelig godkjent bygging av midlertidig bru og etter all sannsynlighet starter de 

den praktiske delen av jobben i månedsskifte november/desember 2022. Det betyr at midlertidig bru 

ikke kommer på plass før vinteren, med de uheldige konsekvenser det får for folk og næringsliv på 

Tretten. Smale og bratte omkjøringsveger vil bety trafikksikkerhetsutfordringer og økte kostnader til 

utbedringer og vintervedlikehold på omkjøringsvegene.   

Tretten bru er kun 10 år gammel og ble bygget av Statens Vegvesen som en del av ny E6. Brua er 

godkjent av bruavdelingen i Vegdirektoratet.  

Brukollapsen på Tretten er en ekstrem og ekstraordinær situasjon. Heldigvis gikk ingen liv tapt! Ingen 

kunne forutse at dette kunne skje.  Brukollapsen delte Tretten sentrum i to deler med de uheldige 

konsekvensene det gir for innbyggere og næringsliv og som har ført til at mange andre bruer ble 

stengt og som fortsatt er stengt. Gudbrandsdalstinget er bekymret for sikkerheten og for hvilke 

kostander dette vil gi.      

Det vil få store konsekvenser for hele Innlandssamfunnet om kostnadene ifm brukollapsen må bæres 

av Innlandet fylkeskommune da det vil komme til å gå ut over vegvedlikehold og investeringer i hele 

Innlandet i lang tid framover.   

Gudbrandsdalstinget har derfor klare forventninger om at staten skal dekke kostnadene med bygging 

av midlertidig bru, ny permanente bru, samt kostander forbundet med andre stengte bruer.    
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Uttalelse om akuttberedskapen i Gudbrandsdalen 
Innsendt av ordførerkollegiet, Nord-Gudbrandsdal 

 

Gudbrandsdalstinget er bekymret for utviklingen av driften ved Lillehammer Sykehus og 

akuttberedskapen i Gudbrandsdalen. Sykehuset Innlandets stadige krav om omstilling og 

innsparinger for å kunne ha mulighet til å bygge Mjøssykehuset på Moelv gir ringvirkninger for 

pasientsikkerheten i vår region.  

I Hurdalsplattformen står følgende: "Norge skal ha en desentralisert sykehusstruktur som sikrer 

beredskap og gir alle innbyggere forsvarlig og trygg behandling på sykehus. I en sterk, offentlig og 

solidarisk helsetjeneste er fagfolkene selve nerven og den ressursen vi må ta best vare på. Fagfolk må 

få tilgang til oppdatert teknologi og mulighet til kompetanseutvikling, slik at de alltid kan ligge i front i 

faget. Norske sykehus må organiseres slik at helsepersonell får bruke tiden til pasientkontakt". Samt 

lovnaden: "gi mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering. Utvikle og styrke det 

desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, 

og styrke den lokale akuttberedskapen. Sikre ambulanseberedskapen, særlig der det er lange 

avstander til sykehus."  

Det er foruroligende at det i distrikt med lang reisevei til sykehus ofte blir redusert beredskap for å 

spare penger ved sykefravær og minske innleiekostnader, overtid o.l. Vi kan ikke godta at Sykehuset 

Innlandet sparer penger ved å redusere antall ambulanser, selv i begrensede tidsrom. Det er store 

avstander og vi vil at de som bor grisgrendt til skal kunne ha trygghet og forutsigbarhet for akutt 

helsehjelp.  

I påvente av Mjøssykehuset er det en nødvendighet at det ikke bremses i utviklingen av 

lokalmedisinske sentre, oppgradering både med medisinsk teknologi og apparater er en 

nødvendighet både ved NGLMS Otta og Lillehammer Sykehus. Både for pasientsikkerhet, redusere 

transportetapper for en aldrende befolkning og ikke minst attraktiviteten for både rekruttering og 

tilflytning til regionen. Kommunene gjør det de kan for å behandle pasienter lokalt, samt sikre senger 

for rask retur av pasienter fra sykehus. Da kan ikke Sykehuset Innlandet driftes som en bedrift, når 

det til enhver tid er så mange usikre variabler. Slik foretaksmodellen nå fungerer i praksis blir det 

spart på menneskers liv og helse, det er et langt etterslep på driftsvedlikehold og utstyr, og ikke 

minst stor bruk av vikarbyrå for å dekke opp for redusert rekruttering av helsepersonell. Dette er en 

uverdig måte å drifte norske helseforetak på.  
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Sak 8/22 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." 

Ved forrige valg, oktober 2021, ble Ingunn Trosholmen valgt som leder, og Anette Musdalslien som 

nestleder. Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet.  

Valgkomiteen har bestått av:  

- Bjarne Eiolf Holø 

- Ole Tvete Muriteigen 

- Anette Musdalslien 

 

 


