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Kjære møtedeltager! 

Gudbrandsdalstinget nærmer seg, og jeg ser frem til å møte dere på Kvitfjell 2. 

mars. I år inngår deler av Snowball-konferansen som en del av programmet for 

Gudbrandsdalstinget.  

Hovedsaken på dette møtet blir Gudbrandsdalstingets behandling av 

handlingsplanen for Gudbrandsdalen 2030.  I tillegg skal vi behandle årsmelding og 

årsregnskap for 2022 og et forslag til uttalelse.  

 

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Ingunn Trosholmen 

Leder Gudbrandsdalstinget  
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Program 

Klokkeslett Program Sted Info 

0830 Velkommen 

Kaffe, te, mineralvann og noe 

å bite i.  

Summit Bar, 

VIP-området, 

mellomstasjon 

  

Deltakerne kjører egne biler (gjerne samkjøring) opp til 

mellomstasjon i Kvitfjell. Det er 200-300 meter å gå fra 

parkeringen. Gode parkeringsmuligheter. 

0900-1130 • Åpning av 
Gudbrandsdalstinget 

• Behandling av 
handlingsplan for 
Gudbrandsdalen 
2030 

• Behandling av 
årsmelding og 
årsregnskap 

• Behandling av øvrige 
saker og uttalelser 

Summit Bar, 

VIP-området, 

mellomstasjon 

  

  

1200-1230 Lunsj Utenfor 

konferanseteltet 

ved målområdet 

Deltakerne kjører egne biler ned til målområdet 

1230-1345 Regenerativt reiseliv Konferanseteltet 

ved målområdet 

Flere reiselivsbedrifter har begynt å tenke forbi 

bærekraft og ønsker å tilføre regenerative prinsipper inn 

i sin drift. Hvordan kan reiselivsnæringen være en aktiv 

bidragsyter til å utvikle lokalsamfunn og styrke sosial 

bærekraft, og hvordan kan deltidsinnbyggerne være en 

ressurs for lokalsamfunnet?  

Regenerativt reiseliv betyr at du gjør stedet du besøker 

bedre enn da du kom – der ferien din møter dine 

verdier. 

  

Leone Schulz: Regenerative tourism – experiences from 

Ireland and Wales 

Trygve Kolderup: Forbi bærekraft  

Jannicke Haug Doksæter: Skåbu Fjellhotell – 

balanseturisme   

Ane Høyem: Hvor bor håpet? 

1345-1415 Pause og mingling Konferanseteltet 

ved målområdet 

  

1415-1545 Helårs destinasjonsutvikling Konferanseteltet 

ved målområdet 

Et godt samspill mellom kultur- og idrettsarrangement 

og reiselivsnæringen kan bidra til å utvikle destinasjoner i 

en mer bærekraftig retning. Hva er arrangement sin 

betydning for reiselivsbedrifter og destinasjoners 
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verdiskapning? Hvordan kan vi sikre bærekraftig 

mobilitet?  

  

Line Renate Samuelsen: Lansering av Destinasjon 3,0  

Andreas Dorfmann: Mobilitet i Kronplatz 

  

Samtale om Mobilitet  

  

Birgitte Nestande: Norge som arrangementsdestinasjon  

  

Klokkeslett Program Sted Info 

1600-1645 Helårs destinasjonsutvikling 

fortsetter  

  

Konferanseteltet 

ved målområdet 

Veronica Blumenthal: Hvordan nyttiggjøre seg av 

deltidsinnbyggere som ressurs?  

  

Troll til Kvitfjell  

Troll var en potensiell gavepakke for 

destinasjonsutvikling på Innlandet, men uten 

investeringer i forkant, kunne reiseliv og næring heller 

ikke høste av suksessen i etterkant. Hvordan kan vi 

markedsføre og tilrettelegge regionen enda bedre opp 

mot norsk og internasjonal filmbransje? Hva tjener vi på 

det? Og hvordan var opplevelsen av Gudbrandsdalen 

som location og vertskap? 

  

Hanne Larsen, leder for Østnorsk Filmkommisjon, 

samtaler med regissør Roar Uthaug og produsent 

Kristian Strand Sinkerud og Espen Horn fra Motion Blur. 

De tar for seg hvordan filmproduksjon kan være en 

mulighet for destinasjonsutvikling og filmturisme, samt 

mulighetene for næringslivet i filmproduksjoner. 

  

Samtale om filmproduksjon som mulighet for 

destinasjonsutvikling:  

Hanne Larsen, Roar Uthaug, Espen Horn og Kristian 

Sinkerud.  

  

1645-1700 Lett mat og mingling Konferanseteltet 

ved målområdet 

  

1700 Program slutt Konferanseteltet 

ved målområdet 
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Saksliste 

 

Sak 1/23 Konstituering 

Sak 2/23 Handlingsplanen for Gudbrandsdalen 2030: «Bærekraftig 

utvikling i Gudbrandsdalen» 

Sak 3/23 Årsmelding for 2022 

Sak 4/23 Regnskap for 2022 

Sak 5/23 Uttalelser fra Gudbrandsdalstinget 
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Sakspapirer 

 

 

Sak 1/23 Konstituering (side 7) 

Sak 2/23 Handlingsplanen for Gudbrandsdalen 2030: «Bærekraftig 

utvikling i Gudbrandsdalen» (side 7 og vedlegg) 

Sak 3/23 Årsmelding for 2022 (side 8) 

Sak 4/23 Regnskap for 2022 (side 11) 

Sak 5/23 Uttalelser fra Gudbrandsdalstinget (side 12) 
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Sak 1/23 Konstituering 

• Opprop 

• Godkjenning av innkalling  

• Godkjenning av saksliste 

• Valg av ordstyrer  

• Valg av referent 

• Valg av redaksjonskomite for politiske uttaler. Forslag: Arbeidsutvalget 

 

Sak 2/23 Handlingsplanen for Gudbrandsdalen 2030: «Bærekraftig 

utvikling i Gudbrandsdalen» 

Handlingsplanen følger som eget vedlegg.  

Handlingsplanen «Gudbrandsdalen 2030 – Bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen» legges med dette 

fram for behandling i Gudbrandsdalstinget. Behandlingen vil være Gudbrandsdalstingets innstilling til 

politisk sluttbehandling i de 12 kommunene i dalen.  

Forslag til vedtak: 

1. Gudbrandsdalstinget slutter seg til handlingsplanen «Gudbrandsdalen 2030 – Bærekraftig utvikling i 
Gudbrandsdalen».  

2. Kommunedirektørene bes fremme sak om vedtak av handlingsplanen til behandling i det enkelte 
kommunestyret innen utløpet av mai 2023.  

  

Bakgrunn 

Gudbrandsdalen 2030 – «Bærekraftig utvikling i Gudbrandsdalen». Handlingsplanen avslutter arbeidet med 

forprosjektet «Gudbrandsdalen 2030», som er en oppfølging av «Avtale om en bærekraftig dal», behandlet av 

Gudbrandsdalstinget i oktober 2021. Arbeidet ble forankret gjennom vedtak i alle de 12 kommunene våren 2022. 

Planen utgjør første fase i det som tar sikte på å være et langsiktig samarbeidsprosjekt i hele regionen. 

Handlingsplanen vil danne grunnlag for videre arbeid med konkrete utviklingsprosjekter for bærekraftig omstilling i 

Gudbrandsdalen. For å sette handlingsplanen og de enkelte utviklingsprosjektene ut i live, er det helt avgjørende 

med fortsatt engasjement fra kommunene. 
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Sak 3/23 Årsmelding for 2022 
 

Årsmelding for Gudbrandsdalstinget 2022 

 

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. 
 

Gudbrandsdalen 2030 

Arbeidet i Gudbrandsdalstinget i 2022 har i stor grad dreid seg om arbeid med prosjekt Gudbrandsdalen 
2030. Prosjektet har preget dagsorden for Gudbrandsdalstingets møter i mars og i november, og har 
også vært tema i alle arbeidsutvalgets møter. Mellom møtene har prosjektleder fra Skåppå jobbet 
videre ut fra oppdraget og signaler fra Gudbrandsdalstinget og arbeidsutvalget.  
 
Januar 2022 
Søknad om skjønnsmidler fra Statsforvalter 
 
Februar – mars 2022 
Forankring av prosjektet i alle 12 kommuner. 
Gudbrandsdalsting med framtidsverksted og informasjon om tildeling av skjønnsmidler og 
anbudsprosess for prosjektledelse. 
 
Juni 2022 
Prosjektstart: Oppstartsmøte med deltakelse fra Arbeidsutvalget i Gudbrandsdalstinget og Skåppå AS. 
 
August–oktober 2022 
Innsikt og analyse: Nåsituasjonsanalyse, gjennomgang av offentlige dokumenter og relevant statistikk, 
intervjuer med kommuneledelsen i de 12 kommuner i Gudbrandsdalen, spørreundersøkelse rettet mot 
næringslivet, involvering og forankring. 
 
9.-10. november 2022 
Gudbrandsdalsting med inspirasjonstur til Kongsvinger-regionen og første arbeidsverksted 
 
November 2022– 
Strategiprosess for å utarbeide handlingsplan for grønn omstilling i Gudbrandsdalen 
 
 

Gudbrandsdalstinget Kulturhuset Banken og Lillehammer Rådhus 24-.25. mars 

2022 

Leder for Gudbrandsdalstinget Ingunn Trosholmen ledet møte. Dag 1 i Kulturhuset Banken besto av et 

framtidsverksted/utopiverksted ledet av professor Ove D. Jakobsen, samt besøk på Maihaugen og 

utstillingen «Impulser». 
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Saker til behandling: 

• Status masterplanarbeid for felles reiselivssatsing i Gudbrandsdalen - Orienteringssak 

Ole Erik Bjørnstadhaugen Reiselivssjef for Nasjonalparkriket reiseliv informerer om status  

på vegne av Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket og Visit Jotunheimen. 

 

• Status Gudbrandsdalen 2030 

Leder for Gudbrandsdalstinget Ingun Trosholmen ga en orientering. 
Søknad om skjønnsmidler til Statsforvalteren i Innlandet er innvilget. 
Det blir sendt ut anbud på prosjektet fredag 25. mars 

 

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

Det ble gitt uttalelser om følgende: 

• Gudbrandsdalstinget om Innlandet fylkeskommune 

• Gudbrandsdalstinget om den russiske invasjonen av Ukraina. 

• Gudbrandsdalstinget forventer kraftfulle tiltak for landbruket nå 

 

Gudbrandsdalstinget Kongsvinger 9-10. november 2022 

Leder for Gudbrandsdalstinget Ingunn Trosholmen ledet møte.  

Møtet besto av en formell del med behandling av saker, samt en studietur med besøk på 

Glommasvingen skole og omvisning på møbelfabrikken The Plus, samt orienteringer og arbeidsverksted i 

forbindelse med Gudbrandsdalen 2030 på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Hele programmet er 

tilgjengelig her.  

Saker til behandling 

• Valg av leder og nestleder 

Valgkomiteen besto av Bjarne Eiolf Holø, Anette Musdalslien og Ole Tvete Muriteigen. Anette 

Musdalslien deltok ikke i diskusjonen om nestledervervet. Bjarne Eiolf Holø la fram 

valgkomiteens innstilling om gjenvalg av leder og nestleder. 

 

Vedtak:  

- Ingunn Trosholmen gjenvelges som leder av Gudbrandsdalstinget 

- Anette Musdalslien gjenvelges som nestleder 

Etter valget besto arbeidsutvalget av følgende personer: 

o Ingunn Trosholmen (leder) 
o Anette Musdalslien (nestleder) leder av Interkommunalt politisk råd Lillehammer 
o Bjarne Eiolf Holø leder av Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal 
o Ole Tvete Muriteigen leder av Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 

 
Det ble gitt uttalelser om følgende: 

• Tretten bru 

http://gudbrandsdalstinget.no/wp-content/uploads/2022/09/Gudbrandsdalstinget-9.-10.-november-2022-program-og-sakspapirer.pdf
http://gudbrandsdalstinget.no/wp-content/uploads/2022/09/Gudbrandsdalstinget-9.-10.-november-2022-program-og-sakspapirer.pdf
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• Akuttberedskapen i Gudbrandsdalen 
 

Arbeidsutvalget: 

Det ble avholdt 6 møter i arbeidsutvalget 2022: 

08.feb, 16. mars, 27. april, 23. juni, 13. sept, 02.nov. 

 

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) 

• Nord-Gudbrandsdal (2023) 
 

Økonomi: 

For 2022 ble det bevilget kr. 150.000 fra hvert av de tre regionrådene/de interkommunale politiske  
rådene.  
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har hatt sekretariatsansvaret i 2022 og har forskuttert kostnader i 
forbindelse med Gudbrandsdalstinget. 
Lillehammer kommune har hatt ansvaret for prosjektet Gudbrandsdalen 2030 

Regnskapet for 2022 viser kostnader på kr. 288.000 kr som gir en kostnadsfordeling på kr. 96.000 på  
hver av de tre regionrådene/de interkommunale politiske rådene.  
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Sak 4/23 Årsregnskap for 2022 
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Sak 5/23 Uttalelser fra Gudbrandsdalstinget 

   
Innen fristen 15.2.23 kom det inn ett forslag til uttalelse. Forslaget til uttalelse følger under og er tenkt 

som Gudbrandsdalstingets høringsinnspill til Skatteutvalgets utredning, som har høringsfrist 15.4.23. 

 

Reiselivmomsen kan ikke økes ytterligere 

Skatteutvalget foreslår å innføre lik merverdiavgift på alle varer og tjenester. Det betyr en økning av 

reiselivsmomsen fra 12 til 25 prosent. Gudbrandsdalstinget frykter at reiselivsnæringen i Lillehammer 

og Gudbrandsdalen vil miste sin økonomiske bærekraft dersom dette blir en realitet. 

I skatteutvalgets utredning anbefales én momssats (enten 23 eller 25 prosent) for alle varer og tjenester. 

For reiselivet innebærer det en momsøkning på 11 eller 13 prosent. Dette vil være svært ødeleggende 

for næringen og ramme lønnsomhet og viktige arbeidsplasser knyttet til blant annet overnatting, 

transport og opplevelser.  

Stortinget vedtok i 2017 å øke den lave merverdiavgiften fra 10 til 12 prosent, med virkning fra 1. januar 

2018. Da var allerede merverdiavgiften satt opp fra 8 til 10 prosent i 2016, noe som til sammen utgjorde 

en momsøkning på 50 prosent på to år. NHO Reiseliv advarte sterkt imot økningen, og det har rammet 

lønnsomheten i næringen hardt.  

En ytterligere økning av reiselivsmomsen harmonerer dårlig med målsettinger beskrevet i 

Hurdalsplattformen: 

Reiselivet er en framtidsnæring som skal bidra til å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet. Det 

må jobbes målrettet for å gjøre næringen mer bærekraftig, for å sikre flere helårs arbeidsplasser i 

næringen og for at ikke konsekvensene av koronakrisen blir langvarige. Destinasjonsselskaper og 

regionalt samarbeid skal sikre grunnlaget for de lokalt forankrede reiselivsbedriftene. 

Dette sa våre reiselivsorganisasjoner etter at utvalgets forslag ble framlagt: 

✓ Flere av våre reiselivsbedrifter kommer til eller har allerede økt prisene sine som følge av høye 

strøm- og råvarepriser. Vi er på en smertegrense for hva markedet tåler.  

✓ Det neste grepet bedriftene vil måtte ta er kostnadsreduserende tiltak, eksempelvis reduksjon av 

personalkostnader. Rundt halvparten av næringslivet i Lillehammer og Gudbrandsdalen er 

tilknyttet det store reiselivet.  

✓ Vi frykter at innføring av økt moms vil være verre enn skjenkestoppen. Reduksjon av 

kjøpekraften vil ramme hardt. Dersom dette forslaget skulle bli en realitet vil distriktene tape 

stort! 

Gudbrandsdalstinget ber regjeringen om å videreføre differensierte momssatser.  
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Deltakerliste 

Navn Kommune Rolle 

Fred Arne Hessen Dovre Opposisjonsrepresentant 

Guri Ruste Dovre Varaordfører 

Inge Angård Dovre kommune Kommunedirektør 

Anette Musdalslien  Gausdal kommune Ordfører 

Even Aleksander Hagen Innlandet fylkeskommune Fylkesordfører 

Frode Damstuen IPR Nord-Gudbrandsdal Sekretariat 

Mariann Skotte Lesja kommune Ordfører 

Marianne Gunnerud Lillehammer Opposisjonsrepresentant 

Ingunn Trosholmen Lillehammer Ordfører 

Kristen Rusaanes Lillehammer kommune Sekretariat 

Tord Buer Olsen Lillehammer kommune Kommunedirektør 

Kjell Brandsar  Lom Opposisjonsrepresentant 

Åshild Myhre Amundsen Lom Næringssjef 

Marit sletten Lom kommune Ordfører 

Elin Fjeldberg Lom kommune Kommunedirektør 

Anne Marie Olstad Nord-Fron kommune Ordfører 

Arne Sandbu Nord-Fron kommune Kommunedirektør 

Håvard Gangsås Ringebu kommune Kommunedirektør 

Arne Fossmo Ringebu kommune Ordfører 

Erik Odlo Ringebu kommune Opposisjonsrepresentant 

Solveig Nymoen Sel kommune Kommunedirektør 

Monica Håskjold Eide Sel kommune Opposisjonsrepresentant 

Eldri Siem  Sel kommune  Ordfører 

Edel Kveen Skjåk kommune Ordfører 

Arne Furumo Skåppå Prosjektledelse 

Eldrid Rudland Skåppå AS Prosjektledelse 

Jone-Elisabeth Strand Sør-Fron kommune Opposisjonsrepresentant 

Anne Holsbrekken  Sør-Fron kommune Kommunedirektør 

Ole Tvete Muriteigen Sør-Fron kommune Ordfører 

Harald Sve Bjørndal Vågå kommune Ordfører 

Jon Halvor Midtmageli Øyer kommune Ordfører 

Brit K. Lundgård Øyer kommune Opposisjonsrepresentant 

Åsmund Sandvik Øyer kommune Kommunedirektør 

 


