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Innhold 
Denne oppsummeringen gjelder gruppearbeidet og andre innspill under samlingen i 

ByRegionprogrammet for Lillehammer og Gudbrandsdalen i Kulturhuset Banken 25.11.2014.  

Oppsummeringen er kortfattet, men med en fyldig vedleggsdel.    

Gode i hop - kunnskapsgrunnlaget/samfunnsanalysen  som ble presentert gjengis ikke her, selv 

om dette var hovedtema i møtet og utgangspunkt for gruppenes arbeid og øvrige innspill.  

Rapporten utgjør et omfattende materiale med fakta og analyser som både kommunene og 

regionene vil ha god nytte av framover  – også uavhengig av Byregionprogrammet.   

Rapporten, presentasjonen og kortrapport er tilgjengelig på nettsidene til Østlandsforskning 

(rapporten) og Lillehammer kommune (kortversjonen, presentasjonen).  

 

Gruppenes anbefalinger 
Gruppenes oppdrag var å gå gjennom de åtte punktene fra rapporten og drøfte relevans og 

sannsynlighet for at satsing på de enkelte tema kan ha effekt.  De åtte er: 

 Sammen om attraktive steder og tilflyttingstiltak 
 Folkehelseregionen Gudbrandsdal – et livsstilsvalg 
 Sammen om bruk og vern av fjellet 
 Et felles hytteløft 
 Felles profilering – fjell og by 
 Gudbrandsdalens gode hjelpere – et samlet virkemiddelapparat 
 Nettverk av innovative kommuner i Gudbrandsdalen 
 Regionalplan for ByR-området 

 
Videre skulle gruppene drøfte hvilke tema som savnes.  Deretter velge ut to hovedtema gruppen 

mener er mest relevante og hvor det er sannsynlighet for effekt/resultater.   

Til gruppenes bruk var det også lagt ut følgende oppfordring fra ByR-Lillehammerdelegasjonen  

på nasjonal nettverkssamling 3. og 4.11.: 

Handling er alt! 
 Når vi velger, må vi også tørre å velge bort. Vi klarer ikke å gjøre alt  
 Vi må være innovative – hva er det som er originalt med oss og som skiller oss fra 

omverdenen? 
 Vi må være rause med hverandre og fordele oppgaver mellom by, omland og 

nabokommuner i tråd med våre komparative fortrinn 
 Vi må bygge på det vi er gode på – sammen  
 Hvis byen er for dominerende i valgprosessen, kveler de den - men blir byen for tafatt blir 

det ingen utvikling 
 Vi må bygge iverksetterkultur – vi må gjøre det velsett å være handlekraftig og ambisiøs 
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Her er de seks gruppenes valg av hovedtema for videre satsing og samarbeid: 

Gruppe 1 
1 Felles profilering 
2 Folkehelse  og bruk av fjellet 

 

Gruppe 4 
1 Det gode liv i Gudbrandsdalen – 

Gudbrandsdalen et livsstilsvalg 
2 Felles profilering – by og fjell 

Gruppe 2 
1 Fjell- og hyttepolitikk 
2 Samarbeid om offensiv – 

påvirkningsarbeid knyttet til 
storsamfunnsspørsmål 

 

Gruppe 5 
1 Fjellregion – med sykkelveg fra 

Hjerkinn til Nordseter 
2 Samferdsel/infrastruktur – 

samfunnsutvikling 

Gruppe 3 
1 Attraktive tettsteder 
2 Fjellet 

 

Gruppe 6 
1 Felles hytteløft 
2 Nettverk av innovative kommuner 

 
 

Som det framgår over er resultater av gruppenes drøfting tett opp mot temaene som er 

presentert i rapporten.   

Flere av gruppene har koblet ett eller flere av de åtte temaene.  For eksempel kobles  fjellregion, 

hytteløft, folkehelse og det gode liv mm.   

Vedlegg 2 inneholder notater fra gruppenes drøftinger og gir dermed et mer utfyllende bilde av 

gruppenes valg. 

 

Regionenes innspill 
Regionene ble i forkant av samlingen, utfordret på å presentere noen innspill: 

Velg to til fire av temaene blant de åtte som er presentert.  Velg de dere mener er mest relevante, 

og svar på følgende spørsmål: 

 Hva har vår region å bidra med i samarbeid om dette? 

 Hva har vår region å vinne på samarbeid om dette? 

 Hvilke tiltak/prosjekter/satsinger har vi i dag på dette området, som kan utvides til flere 

regioner/aktører? 

 Er det andre tema (som ikke er nevnt blant de åtte) som er viktigere? 

Presentasjonene fra Nord-Gudbrandsdal og Midt-Gudbrandsdal er i sin helhet lagt ut på 

hjemmesidene til Lillehammer kommune og det henvises dit.  Her gjengis hovedpunkter fra alle 

tre regionene: 
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Nord-Gudbrandsdal 

Under overskriften Hvor har vi særlig potensiale i Gudbrandsdalen, ble følgende punkter 

presentert: 

 Mer aktiv rolle fra HIL for å etablere et nettverk av innovative kommuner i 

Gudbrandsdalen 

 Utvikle en hyttepolitikk som gjør fritidsbefolkningen i enda større grad til «innbyggere» - 

også til en del av inntektssystemet 

 Gudbrandsdalen er Innlandets reiselivsmål nr. 1 

 Etablering av statlige arbeidsplasser på grunnlag av kompetanse – og tilhørighet til 

Fjellet 

 Gudbrandsdalens betydning som transportkorridor mellom nord/sør og øst/vest både 

for vei og bane 

 Vi er inne i vårt lille «oljeeventyr» i Gudbrandsdalen nå.  E 6 – kraftutbygginger – kanskje 

kommer Dovrebanen og RV 15 

Videre ble følgende spørsmål stilt:  Tar Lillehammer «den gule ledertrøya» for Gudbrandsdalen? 

 Vi har opplevd at Lillehammer i stadig større grad har snudd seg sørover 

 Vi kan ikke bare være nyttige når Lillehammer trenger allianser for høyskole, sjukehus 

og byprogram 

 Hvordan ser Lillehammer på sin rolle som «hovedstad» for Gudbrandsdalen? 

 Hvordan kan Lillehammer støtte opp under samfunnsutviklinga i Gudbrandsdalen? 

Midt-Gudbrandsdal  

Midt-Gudbrandsdal hadde prioritert følgende tema: 

1 Et felles hytteløft 

2 Sammen om attraktive steder og tilflyttingstiltak 

3 Fjellet – vår olje!  (Sammen om bruk og vern av fjellet og Felles profilering – fjell og by) 

Til hvert av punktene presenterte regionen både bidrag og gevinst i tillegg til å gjøre rede for hva 

som finnes i dag.   

Hyttepolitikk med 11 innsatsområder ble også presentert: 

1 Vertskapskurs 

2 Utarbeide informasjonsstrategi 

3 Organisert kontakt med fritidsinnbyggerne 

4 Drop-in kontor 

5 Involvering av fritidsinnbyggerne i arrangementer 

6 Utvikling av destinasjonene 

7 Fortetting av hytteområder sentralt i destinasjonene 

8 Attraktive tettsteder 

9 Utvikling av turtilbudet 

10 Utvikling av lavsesongene 

11 Utbygging av infrastruktur 
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Regionen tok videre opp Ungdom som et tema som ikke er et eget tema blant de åtte i rapporten.  

Regionen mener at alle tema må ha et ungdomsfokus: uten ungdom – ingen framtid.   

 

Lillehammerregionen 

 Det er viktig å ta høyde for at kommunene er i en situasjon med mange tunge og 
krevende prosesser, ikke minst knyttet til kommunereform. Det er derfor nødvendig at 
vi griper fatt i det som er gjennomførbart, der vi har felles interesser og der vi ser 
koblinger til øvrige satsingsområder.  

 Sammen om bruk og vern av fjellet. Stor uforløst potensiale på dette området. Relaterer 
seg også til andre punkter i oversikten som fritidsboligene og folkehelse. 

 Samarbeide om å realisere de store samfunnsprosjektene til beste for hele storregionen 
er viktig, ikke minst knyttet til samferdsel (InterCity, E6) og sykehusstruktur.  

 Tydeliggjøre og kommunisere hvordan by og land kan utfylle hverandre. 
 

«Utgangsbilletten» 
Alle møtedeltagerne ble anmodet om å levere en «utgangsbillett» ved møtets avslutning.  

Oppdraget som gikk til hver enkelt var følgende: 

Dette mener jeg er viktigst for å få til positiv utvikling i Lillehammer og Gudbrandsdalen. 

I tillegg skulle hver og en oppgi hvordan vedkommende selv ønsker å bidra.  Utgangsbilletten 

skulle påføres navn og telefon.  Drøyt halvparten av deltagerne leverte sin utgangsbillett.   

Oppsummert og forsøksvis gruppert under noen overskrifter, viser innspillene  at 

møtedeltagerne som enkeltpersoner særlig fremhevet disse temaer/områder: 

 Profilering 

 Fjellregion 

 Organisering 

 Samferdsel 

 Annet 

I tillegg kom det også innspill på andre tema som gruppene i liten grad har fremhevet blant de 

prioriterte temaene.  Stikkordsmessig gjelder dette bl.a. følgende: klimaendringer, innvandring – 

«befolke dalen på nytt», statlige arbeidsplasser/oppgavefordeling, styrking av primærnæring.   

Det henvises til vedlegg 2 hvor alle innspillene framgår og er gruppert.  
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Hva skjer videre 

 

 Det utarbeides en kort rapport fra samlingen – hovedsakelig med resultater fra 

gruppearbeidene 

 Rapporten blir sendt til alle som deltok og legges ut på nettsidene til Lillehammer 

kommune 

 Styringsgruppa avholder møte 3. desember og tar stilling til videre prosess 

 Departementet utlyser midler og kriterier for deltagelse i fase to 1.2.2015 

 Behandling i regionrådene og kommunene i første kvartal 2015 

 Eventuelt utarbeide søknad om deltagelse i byregionprogrammets fase to – søknadsfrist 

1.5.2015 

 Statsbudsjettet legger premissene for fase to 
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Vedlegg 

Vedlegg 1:  Gruppearbeidet – notater fra de seks gruppene 

 

Gruppe 1 

 

1: Gjennomgang av alle punktene og drøfte relevans og sannsynlighet for effekt: 

2.1: Attraktive steder og tilflytningstiltak: 

Har stor relevans for de enkelte kommunene, men det er vanskelig å finne ett felles prosjekt, 

med felles nytte? 

Lite utveksling med arbeidstakere mellom Nord-Gudbrandsdalen og Lillehammer (ref 

arbeidsnotat Østlandsforskning som viser utveksling norddalen og Oslo). 

Hvor går smertegrensen for bokommuner, når det gjelder avstand til aktuelle arbeidsmarked? 

Avstand fra Lillehammer til norddalen er så stor at dette ikke kan karakteriseres som 

funksjonell arbeidsregion. Lite å hente i norddalen når det gjelder arbeidsmarkedet i 

Lillehammer.  

Bo- og arbeidsmarked tilsier at dette ikke er et godt fellestiltak, på grunn av for store avstander. 

Vanskelig å få til ett felles prosjekt. 

Erfaringsutveksling om kommunale prosjekt er viktig, heller enn å få til ett felles prosjekt. 

2.2: Folkehelse – livsstilvalg: 

Et godt samarbeidsprosjekt med stor relevans. 

Kan knyttes til geografien vår, fjellområder, kultur. Næringsutvikling/reiseliv er felles for 

regionen. Helseturisme. 

Folkehelse handler også om hverdagshelse – ikke bare bruk av fjellet. Handler om bostedsvalg 

med utgangspunkt i livsstil, dyr, natur, fiske, friluftsliv, vassdrag. Ny og bedre infrastruktur gir 

økt arbeidsmarkedsområde. Kombinasjon nærhet til natur og tettsted-/bykvaliteter er attraktiv 

for mange. En troverdig kultur i bygdene, som står i sammenheng med naturen vår. Dette 

formidler ekte opplevelser. 

2.3 Bruk og vern av fjellet 

Et godt samarbeidsprosjekt med stor relevans. Kan sees i sammenheng med 2.2. 

2.4 Hytteløft. 

Det er en sammenheng mellom næringsliv og bosetting i bygda, og regionens attraktivitet som 

hytteområde. Et godt utvikla hytteområde krever servicetilbud, helårlige tjenester som 

genererer arbeidsplasser. Hvordan får vi hyttefolket til å være mer på hytta? Infrastruktur i 

hytteområder vil være et godt fellesprosjekt.  
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Ulike byggebestemmelser i kommunene er en utfordring. Dette gir lite forutsigbarhet for 

utbyggere. Forskjeller i regelsett, kommunale avgifter m.m.  

Hva er en attraktiv hyttetomt? Finne god områder for hyttebygging, uavhengig av 

kommunegrenser?  

2.5 Felles profilering 

Et viktig og godt samarbeidsprosjekt. Bruke Lillehammer som merkevare for å profilere resten 

av regionen. Gudbrandsdalen er det omlandet som det er aktuelt for Lillehammer i markedsføre 

seg sammen med. 

Hvordan får vi turistene til å stoppe i Gudbrandsdalen på vei til vestlandsfjordene og nordlyset? 

Profilere kultur, tradisjoner, de levende bygdene og naturen. Dialekt med sterk lokal tilhørighet, 

bygdekulturen, den historiske bebyggelsen. 

Nasjonalparkene. Bruk og vern er viktige element, balansert bruk for å bevare naturen, da den er 

det viktigste fortrinnet vi har.  

2.6: Virkemiddelapparat 

Fungerer bra i dag, lite å hente på fellesprosjekt. 

2.7: Nettverk av innovative kommuner 

Dette er et viktig tema: Omstilling, hvordan løser vi oppgavene i framtida.  

Er allerede en felles oppgave, må sees i sammenheng med kommunereformen og 

Innovasjonsskolen.  

2.6 Regionale plan 

Erfaring tilsier at det er vanskelig å få vedtatt forpliktende regionale planer. Det blir gode 

intensjoner og føringer (ikke juridisk bindende) for kommunal politikk. 

Regionale planer kan utarbeides for enkelttema. Må identifisere seg med hele regionen, ikke 

bare deler. 

3: Velg to tema som er mest relevant og utdyp 

Mest relevante samarbeidstema er: 2.5 og kombinasjon 2.3 og 2.4. 

Felles profilering (2.5) er det forslaget hvor det er flest felles interesser, og enklest og raskest å 

ta ut gevinst for alle. Vi har felles historie, natur og kultur i hele Lillehammer - Gudbrandsdalen. 

Her er det minst forskjell og avstand mellom kommunene. 

Folkehelse og bruk av fjellet (2.3 og 2.4) er et godt tema for felles satsing. Dette er noe alle 

kommunene i regionen er gode på, vi ligger høyt over havet, har frisk luft, natur og friluftsliv lett 

tilgjengelig. Her stiller alle likt, og det er mulig å få til gode fellesprosjekt. 
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Gruppe 2: 

 

Hvorfor og for hva? Befolkning (turister og innbyggere) og arbeidsplasser 

1. Attraktivitet 

a. Boligbygging 

b. Infrastruktur 

c. Tenke større en enkeltkommune – komplementaritet, roller 

 

2. Folkehelse 

a. Mulighet for felles profilering både ift tilflytting og reiseliv/fritidsbolig, livsstil 

b. HVA er det som gjør at det blir bra? 

3. Fjell- og hyttepolitikk – potensial 

a. stort sett de samme tingene vi kan profilere oss på, livsstil jfr 

Folkehelseundersøkelsen 

b. se helhet knyttet til bruk og vern 

c. hvordan trekke inn hytteierne i lokalmiljøet? 

d. Hvordan legge til rette for at hytteeieren skal tilbringe MER tid på hytta 

e. Hvordan får hytteierne til å legge igjen mer penger lokalt, kjøpe tjenester og varer, 

tenke verdikjede 

f. Lage felles strategi - prosjektorganisering  

4. Virkemiddelapparatet – koordinere viktig 

5. Mangler: Samarbeid om offensivt påvirkningsarbeid knyttet til de store 

samfunnsspørsmålene 

a. f.eks. samferdsel/infrastruktur/sykehus/brebånd, viktig grunnmur for utvikling og 

attraksjonskraft 

b. Påvirkningsarbeid, systematikk, tydelighet 

c. «Gudbrandsdalen opp og fram»  - DET store politiske fellesprosjektet 

d. Være bedre forberedt 

i. planarbeid i forkant – hva kan vi tilby? 

ii. Finne alliansepartnere – både offentlige og privat 

 

Valg av to hovedtema til presentasjon i plenum: 

1  Fjell- og hyttepolitikk 

2  Samarbeid om offensivt påvirkningsarbeid knyttet til de store samfunnsspørsmålene 
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Gruppe 3 

 

Gjennomgangen av de 8 forslagene endte med at man valgte å se nærmere på attraktive steder 

og befolkning. I tillegg fant man det riktig å se de ulike forslagene om fjellet i sammenheng. 

 

Gruppen mente at det også var viktig å bringe inn problemstillinger rundt kommunereformen 

for dette arbeidet. 

 

Attraktive tettsteder 

 For å sikre befolkningsvekst er det viktig å bli attraktiv for kvinner i fertil alder. Krever 

urbanitet og et rimelig utvalg av arbeidsplasser. 

 Tettstedsutvikling må prioriteres og tettstedene må prioriteres foran grendene 

 Legge vekt på utforming at tettstedene – må framstå som hyggelige 

 Få en til en felles forståelse for attraktive tettsteders betydning 

 Må satse på steder der folk vil bo 

 Man må ha det produktet man markedsfører 

 Det må tilrettelegges for fjernarbeidsplasser – gir tilgang på et større arbeidsmarked 

innenfor visse yrker. 

 Bedre infrastruktur og transporttilbud, herunder kollektivtilbud, utvider arbeids- og bo-

regionen. 

 Veksten i Lillehammer bør være over landsgjennomsnittet for å bli en drivkraft for 

resten av regionen. 

 

Fjellet 

 Må se på fjellet helhetlig og under ett. 

 Legge vekt på å utnytte inntektsmulighetene fjellet kan gi. Hvordan kapitalisere fjellet 

der lokale/regionale interesser er i førersetet. 

 Samarbeid med vernemyndighetene for å få til en felles holdning for kommersiell bruk 

av fjellet 

 Løfte fram nærheten til Lillehammer i.f.t. hyttenæringen der det urbane tilbudet også er 

en del av mulighetene 

 Lage en felles helhetlig fjell-strategi. 

 Felles profilering av fjellet 

 Økt innsats for forskning og kunnskapsbygging/formidling rundt bruk og vern av fjellet. 

 Vedrørende Gudbrandsdalens hus i Oslo, er dette for tynt i innhold til å kunne ta stilling 

til. 
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Gruppe 4 

1. De åtte punktene 

Felles arbeidsmarkedet og reiselivsdestinasjon. Henger sammen.  

Henger i hop. Fjell og attraktivt arbeidsmarked. 

Imponerende konkrete punkter. Gir mulighet for å finne en samlende retning. Relevante? Ja. 

Viktige punkt, relevante, kjenner oss igjen.  

Uenighet om punktet om regional plan. En mente dette burde skrelles bort umiddelbart, en 

annen at dette kunne være viktig.  Enighet om å gjøre veien til handling kort og rask 

Innovasjonsskolen -  erfaringsutveksling. Viktig – f.eks. glør kunne bidratt oppover i dalen.  

Samordning av virkemiddelapparatet. En del som tråkker i bedda til hverandre. Er prosesser i 

gang.   

Folkehelseregionen – natur, friluftsliv, reiseliv, arrangementer, idrett. Hvorfor folk velger å bo 

her. Spennende å gå videre med.  Har også et historisk perspektiv -  sanatoriehistorikken 

 

2. Temaer vi savner 

Kommunikasjon – sammen bidra til at vi får en enklere og kortere reisetid, jernbane, vei. 

Betydning for sysselsetting og reiseliv. Blir kritisert for at vi ikke står på nok. Savner at dette var 

sterkere prioritert. Virkning for hele dalen.  

Kunst og kultur. Som viktig element i verdiskaping og profilering. Har mye å bidra med. Er et 

spesifikt fortrinn for regionen. Utvidet kulturbegrep, inkl idrett. Vekselvirkning idrettsarr og 

kultur.  

>Ungdomsperspektivet –involvere kommende generasjoner.  

Mat, matkultur. Koble det opp mot folkehelseregion og livstilsvalg.  

Renger et landbruk som leverer produkter til næringsmiddelindustrien og til 

småindustribedrifter som produserer mat. Landbruket blir viktig i samvirket med 

kulturlandskap, småindustri etc.  

Kommunikasjon, infrastruktur, kunst og kultur inkl idrett. Folkehelse, ungdom, kulturlandskap, 

landbruk, matkultur.   

Ungdom – skole – ungdoms-OL. Viktig at ungdoms-OL ikke bare blir en happening, men noe å 

bygge videre på. Til forskjell fra OL 94 bruker man her lokale/regionale krefter. Nå tar vi aktivt i 

bruk regionens kompetanse – motsetning til 94 – blir her etterpå.  

Lærer mye. Viktig samfunnsbygging.   

 Folkehelseregion – livstilsvalg – bygge ut dette? Hekte folkehelse på dette. Kunst, kultur, idrett, 

matkultur - . Dette er produktet, neste trinn blir å markedsføre dette. Felles profilering fjell og 

by. Trenger også Norddalen. Har viktig del av produktet. Schakenda, Brimi, Anni, fjella. 
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Nasjonalparkbegrepet – uutnyttet. Villrein som ressurs, ikke hemsko. Produktet først, så 

markedsføring.  

Alle områda henger så i hop. Handling er alt – må være konkrete, og velge bort noe. MÅ spisse 

det på noe som skal føre til noe.  

Folkehelseregion – samtidig må vi jo jobbe med attraktive steder, profilering etc.  

 

3. Velge ut to temaer:  

 

Tema 1:  Det gode liv i Gudbrandsdalen.  Gudbrandsdalen – et livsstilsvalg 

Hvorfor?  Inkluderer mye, rendyrker det vi er gode på, innebærer produktutvikling 
Hva?  Felles profilering (se tema 2) 
Hvem? Jmf tema 2 
 

Tema 2:  Felles profilering by og fjell 

Hvorfor?:  Gjensidig behov, det hjelper ikke å være god hvis ingen vet det! 
Hva?  Koordinert innsats/samarbeidsarenaer 
Hvem?  Destinasjonsselskapene, arbeids-/ansvarsfordeling OFK, kommunen, næringsliv, 
forskning, ByR-samarbeidet 
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Gruppe 5 

Se regionen og dalen under ett, velge det vi har lettest for å lykkes med, bra for motivasjonen. De 

ulike regionene har ulike kvaliteter, noe koster penger og er avhengig av ekstern finansiering – 

økonomi er derfor også vesentlig. 

Alle de tre regionene nevnte fjellregionen – fordelt på tre punkter. Regional plan et virkemiddel; 

noe er allerede i gang.  

Fjellet det vi har felles. Henger nøye sammen med folkehelse og livsstil. Sykkelsti f.ek.s, felles 

arrangementer. Tilflytningstiltak – ikke så viktig for Lillehammer, men.  

Ikke plan, få til noe håndfast.  Når vi nå skal over i fase 2 må vi over på konkretisering. 

Sykkelstien et felles hytte… - både for innbyggernes folkehelse og for å profilere regionen. Trysil: 

30 mill. på 7-8 km som også kan brukes som skiløype om vinteren. Rallarvegen 20.000 

besøkende som legger igjen noe i begge ender. 

Fjellet fellesnevneren. Masse folk ute i Europa som sykler og går på ski. Kan vi på forsiktig måte 

ta kontakt med steder som har slik aktivitet og utveksle ideer? Utvekslingsprogram mellom 

Gudbr.dalen og fjellregioner i Sør-Europa – markedsføring og læring. 

Profilering, erfaringsutveksling, markedsføring. 

Visit og Nasjonalparkriket burde ha tettere samarbeid. 

Vi må lære av andre, reise ut, ikke bare innadvendt markedsføring. Mangler noen impulser som 

«slår». 

Prosjekt «Fjell-Norge» - Buskerud og Hedmark også 

Sykkel et offentlig infrastruktursamarbeid. Offentlige virkemidler som andre områder har klart å 

hente ut. Vi må stå sammen. Reiselivet i Norddalen sier at det haster. Må ikke sykle strekningen i 

sin helhet. Begynne der vi kan – må ikke ha en helhetlig plan først. Legge traseen der det er 

mulig; heller ta en motbakke ekstra. Kan kombineres med felles hytteløft hvis du synliggjør og 

profilerer denne løypa i et felles magasin – lettere å få med seg ungdommen på hytta. 

Hva savner vi? 

Befolkningsvekst – en kamp som er tapt? 

Transport dobbelt spor og fire felt? 

Har drøftet reisetid/reiseavstander. Jernbaneforum Dovre og Jernbaneforum Rauma. 

Når vi nå får bedre jernbaneforbindelser og flyplasser: Pakketere, få folk dit vi vil h a dem. 

Bra om Lillehammer-ordfører fronter full utbygging av E6 gjennom dalen – Ny E6 nå! Bygge 

kultur, bygge identitet. Lillehammer og Sel har felles interesser. 
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Attraktive steder – konsentrere virkemidlene om noen bærekraftige. Felles politikk for å ta 

behovet for innvandring på alvor. Hva kan man gjøre for å få innvandrere for å bli? Boligfokus 

savnes. 

Må ha arbeidsplasser som ikke er så konjunkturavhengig. Flyktninger er ikke så mange årlig. Må 

ha attraktive boligområder/høykvalitetstomter. 

Med færre kommuner hadde det vært mulig med bedre planlegging, mindre viktig hvor 

boligområdene var plassert. 

Bolig og livsstil, flytte ut fra storstedene. 

Motpendling Oslo-Hamar. Mye unge, høyt utdannede folk? Det betyr ikke lenger så mye hvor 

bedrifter ligger. 

Boliger og samferdsel det vi savner. 

Hva er relevant å satse på? 

Sykkel – kr 500 pr innbygger pr kommune og et like stort beløp fra OFK? Da vil 

reiselivsbedriftene kjøpe inn de syklene som trengs. Og stordrosjer som står tomme og kan kjøre 

bagasjen. 

Åssen – åffor – åkken? (Sigbjørn Johnsen) Næring som er nøkkelordet. 

Ambisjoner om milliardindustri – er vi der? Swix. Vurderte Gardermoen – Ullensaker. Mer stabil 

arbeidskraft her, lettere å knytte til seg kompetanse. 

Statlige arbeidsplasser – får Lillehammer noe, eller er det sentraliseringspress? 

Noe nå så vi må stå på. Offentlige arbeidsplasser utgjør x prosent. Vegsjefen på Østlandet. 

Skatt Øst på Otta – hva skjer? Ny rapport kom i går. 

Valg av to hovedtemaer: 

1 Fjellregion – med sykkelveg fra Hjerkinn til Nordseter 

2 Samferdsel/infrastruktur – samfunnsutvikling 
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Gruppe 6 

Tema1 : et felles hytteløft 

Vår gruppe mener at dette er et sentralt punkt for Gudbrandsdalen. Diskusjonen dreide seg 

primært om hvordan hyttefolket kan være en ressurs på flere områder: 

 Hvordan få hyttefolket til å bli heltidsboende? 

 Hvordan kan hyttefolket være en kompetanseressurs for næringsliv/gründere? 

 Hvordan få hyttefolket til å legge igjen (enda) mer penger regionalt? 

For å få til dette kreves det innledningsvis mer samlet kompetanse. Ringebu har gjort en 

hytteundersøkelse som kan være til inspirasjon for andre, Lillehammerregionen har planer om å 

gjennomføre en hytteundersøkelse på nyåret. 

Tema2 : et nettverk av innovative kommuner 

Kommunene i Oppland har for tiden et fortrinn når det gjelder innovasjon i kommunal sektor, 

mye takket være et intensivt arbeid fra fylkesmannen. Kommunene i Oppland har en høy stjerne 

hos KMD, og dette kan spilles på også i en søknad i byregionprogrammet. I tillegg vil stort sett 

alle kommunene i Gudbrandsdalen etter 2015 ha vært gjennom det samme utdanningsløpet på 

innovasjonsskolen. 

Et slikt nettverk vil handle om at kommunene skal bli best til å lære av hverandre, slik at alle 

kommunene blir bedre på å finne de gode løsningene som gir best kvalitet og effektive løsninger. 

En slik søknad må koordineres med andre initiativer, og understøtte og ikke undergrave andre 

prosesser. 

Fra flip-over: 

Et felles hytteløft (folkehelse, fjell, virkemiddelapparat, felles profilering) 

 Mer felles kunnskap  
 Finne udekkede behov 
 Koble mot dalens næringsliv 
 Yte service 

 

Et nettverk av innovative kommuner 

 Nettverk 
 Vindu nå der vi er i førersetet 
 Felles plattform innovasjonsskolen 
 Yte bedre tjenester – attraktivt bosted og arbeidplass 
 Koble HIL på samfunnsutviklingen 
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Vedlegg 2:  Utgangsbilletten  

 

Alle enkeltbidrag er gruppert under fem overskrifter: 

Profilering 

 Utnytte de unike egenskapene mellom urbanisme, kultur og natur 

 Å bli gode i hop- styrke det vi er gode på 

 Bedre/felles profilering by/land  

 Identifikasjon med Gudbrandsdalen i hodene våre 

 Tiltak som bidrar til at regionen får et godt omdømme og blir attraktiv som bostad for 

flest mulig.  

 Attraktive tettsteder 

 Fokus på hele dalens fortrinn og ressurser 

 Felles utnyttelse og vekst på dette 

 Flere prosjekter av typen «Visit Lillehammer» for hele dalen 

 Felles markedføring mm 

 Felles profilering fjell – bygd som gir grunnlag for turisme, bosetting og næringsutvikling 

som livsstilsvalg 

 Felles profilering fjell, bygd og by 

 Felles kultur og identitet 

 Benytte historiske kulturelementer som «merkvareelementer» for hele Gudbrandsdalen 

 

Fjellregion 

 Satse på Fjellregion – det har vi felles  

 Sykkeltrasè i fjellet og dalen på langs   

 Søke utveksling av ideer og arbeidsmåter med større fjellregioner i Europa – Alpene -  

«Bytte turister» 

 Hvordan kapitalisere fjellet? 

 Samarbeid om fjellets kvaliteter – destinasjonsselskapene og sykkelrute fra Dovre til 

Lillehammer 

 Fjell og friluftsliv – friskliv – en felles kvalitet -  markedsføres samlet 

 Løfte hyttemarkedet 

 Felles elementer (hytte, fjell) velges som felles punkter for fortsatt arbeid for 

Lillehammer-Gudbrandsdalen 

 

Organisering/samarbeid 

 Møtes oftere, og snakke sammen om muligheter og utfordringer i Gudbrandsdalen 

 «Gudbrandsdalsting» - hjertelig velkommen til Dale-Gudbrands gard 

 Å samordne ByR med kommunereformprosessen og sikre mangfold i dette ut i de mer 

lengstunnaliggende områder 
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 Oppløse 3-delingen, etablere ByR – ut med OFK 

 Lillehammer må ta ledertrøya 

 Mer samordning av næringsutvikling, ikke så fragmentert 

 Konkret samarbeid 

 Eksisterende regioner bibeholdes og forsterkes 

 Gudbrandsdalen som èn region for å unngå suboptimalisering og «krybbebiting» 

 Etablere en samlet «prosjektorganisasjon» for å gjennomføre alt som det er enighet om 

 

Samferdsel 

 Utnytte ny infrastruktur vei/bane 

 Samarbeid store utviklingsprosjekter / samferdsel 

 God infrastruktur som gjør at arbeidsmarkedet er tilgjengelig for størst mulig del av 

regionen 

 Samarbeid om de store samferdselsprosjektene E6 – RV 15 – Dovrebanen mfl 

 Felles innsats for Gudbrandsdal som transportåre/-kanal 

 

Annet 

 Skape felles forståelse for gjensidig nytte 

 Slutte med sub-optimalisering og interne drakamper 

 Statlige arbeidsplasser / oppgaveomfordeling på ulike nivåer 

 Skape felles eierskap til framtida 

 Tenke langsiktig – klimaendringer – forebygge klimaskader 

 Forberede innvandring – befolke dalen på nytt 

 Styrking av primærnæringene, videreforedling og salg 

 Stedsutvikling, møteplasser, variert boligtilbud 

 Tverrfaglig samarbeid, kompetanseutvikling 

 Fokus på livsstil og helse 

 Fokus på innovasjon og utvikling 

 Felles fokus på innflyttermarkedet – felles tiltak, profil, kommunikasjon 

 Samarbeid og fellestiltak for å gjøre Gudbrandsdalen attraktivt for innvandrere, som 

bidrag til inkludering og sikre at folk ønsker å bli værende 
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Vedlegg 3: Gruppeinndeling  

 

Gruppe 1 
Inge Angård (leder) 
Gunhild Haugom (sekretær) 
Karen Lauvålien 
Hans Oddvar Høistad 
Svein Klausen 
Tom Nøvik 
Espen Granberg Johnsen 
 

Gruppe 4 
Rannveig Mogren (leder) 
Kristen Rusaanes (sekretær) 
Torbjørn Dahl 
Erik Odlo 
Anne Lise Gjestvang 
Berulf Vaagan 
Trude Eide 
 
 

Gruppe 2 
Anne Marie Sveipe (leder) 
Anne Kirsti Ryntveit (sekretær) 
Jon Sylte 
Ole Tvete Muriteigen 
Svend Strand 
Katrine Gløtvold-Solbu 
Bente Moringen 
 

Gruppe 5 
Christian Fotland (leder) 
Mariann Dannevig (sekretær) 
Jytte Sonne Juliussen 
Ole Aasaaren 
Jan M Jansen 
Gro Lundby 
Per Kristian Alnes 
 
 

Gruppe 3 
Solveig Nymoen (leder) 
Sten Celius (sekretær) 
Dag Høiholt-Vågsnes 
Gro Vassbotten 
Jan Sandbakken 
Maria Røhnebæk 
Even Lusæter 
 

Gruppe 6 
Britt Åse Høyesveen (leder) 
Erik Haagensen (sekretær) 
Olav Olstad 
Bengt Fasteraune 
Aksel Hagen 
Bengt Fjeldbraaten 
Per Prestrud 
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Vedlegg 4: Deltagerliste 
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Vedlegg 5  Program for samlingen 
 

Program - Kulturhuset Banken, Lillehammer, tirsdag 25.11.2014 

 

Møteleder: Hans Rindal 

 

0930  Registrering og kaffe 

1000   Velkomst 

  Ordfører Espen Granberg Johnsen, Lillehammer kommune 

  Samfunnsanalysen - presentasjon 

  Per Kristian Alnes og Maria Røhnebæk, Østlandsforskning 

1100  Even Lusæter stikker innom 

  Spørsmål og kommentarer til samfunnsanalysen 

1130  Innspill fra regionene 

  • Nord-Gudbrandsdal  -  Regionrådsleder Bengt Fasteraune 

  • Midt-Gudbrandsdal  -  Regionrådsleder Erik Odlo  

  • Lillehammerregionen  - Ordfører Espen Granberg Johnsen 

1200  Lunch i Cafe Stift 

1245  Musikk før arbeidet!  Sjur Magnus 

1255  Gruppearbeid 

  • Hvilke temaer er mest aktuelle for videre satsing og samarbeid? 

  • Hva kan ha størst effekt?  Hva vil vi arbeide videre med i fase to?  

1400  Presentasjon i plenum 

1430  Vel hjem 
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Vedlegg 6:  LEDER i GD 26.11.2014 

 

Til alle tider er det sagt og skrevet mye om skjebnefellesskapet mellom Lillehammer og 

Gudbrandsdalen, inkludert tilhørende områder. By og land er deler av samme sak. 

Nettopp derfor er by og regionprogrammet i regi av sentrale myndigheter like aktuelt i 

vårt distrikt som ellers i landet.  

Tirsdag fikk vi en ny dokumentasjon på hvordan trådene er nøstet sammen mellom 

våre kommuner. Rapporten fra Østlandsforskning «Gode i hop» er en solid 

sammenstilling av fakta. Dette er et nødvendig materiale å ha kunnskap om når 

politikere, andre beslutningstakere og næringsliv etter hvert skal konkludere om vegen 

videre.  

ØF-rapporten er lojal mot departementets opplegg for de drøyt 30 regionprogrammer 

som landet er delt inn i. Dette innebærer at Lillehammers dragkraft som utviklingsmotor i 

beskjeden grad integrerer nordre del av Ringsaker. Denne kommunen er «tildelt» 

Hamar-regionen. Det bør avgjort være en diskuterbar forutsetning.  

Som grunnlag for sykehusdrift, for videregående skoler, for kommunikasjon og for 

arbeids- og næringsliv er bruken fra og innpendlingen fra Ringsaker viktig for 

Lillehammer. Og dermed viktig for kommunene nord for Lillehammer. Det kommer daglig 

flere arbeidstakere fra Ringsaker inn til Lillehammer enn fra Gausdal. 

Regionutviklingsprosjektet står seg på å vie slike grensesnitt større oppmerksomhet.  

ØF-rapporten gir et godt bilde på potensial, på behov og på muligheter by- og 

landprosjektet har i seg. På ett område underkommuniseres mulighetene. Det handler 

om jordbrukets framtid. Pr dato er framskrivningene ikke spesielt oppløftende. Som del 

av innlandets «grønne prosjekt» er likevel jordbrukets natur- og ressursgrunnlag på lag 

med en internasjonal framtidstenkning våre myndigheter ikke bør ignorere.  

Gjennomførte etapper i prosjektet har bidratt til en plattform som er avgjørende for 

videre arbeid. Ambisjonene må være klare. Det handler om å føre prosjektet fram til 

neste års fase to. Myndighetene ønsker seg en framtidsrettet operativ satsing. Der hører 

by og land sammen – nå som før.  


