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Det vil bli orientering om følgende saker: 
 

 Status påvirkningsarbeid for videre utbygging av E6 
v/regionrådsleder 
 

 Status kartlegging av behovet for bredbånd i Midtdalen 
v/regionrådsadministrasjonen 

 

 Orienteringen er om framtidig organisering av NAV i Midt-Gudbrandsdalen 
v/Per Morten Nyeng (avsatt tid 20 minutter) 
 

 Grønn vekst – midler til bærekraftig utvikling (avsatt tid 20 minutter) 
v/ Oppland Fylkeskommune (avsatt tid 20 minutter) 
 

 Regionale planer, orientering før høringsfrist (avsatt tid 20 minutter) 
v/ Oppland Fylkeskommune (avsatt tid 20 minutter) 

 

 Orientering om «Kristning av Norge», «Tankeplasser» og «Veiskille» 
v/Oppland Fylkeskommune (avsatt tid 30 minutter) 
 

 Innlegg om fremtidig sykehusstruktur  
v/ Roger Jenssen, prosjektdirektør Sykehuset Innlandet  
(avsatt tid 30 minutter) 

 
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tar de framlagte sakene til orientering. 
 

 
 

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
Irene Teige Killi 
Regionrådskoordinator 
 
 
 



RMG-020/17   07.04.2017 Behandling: 

 Status påvirkningsarbeid for videre utbygging av E6 
v/regionrådsleder: 
 
Videreutbygging av EG gjennom Gudbrandsdal ble ikke prioritert i nytt 
forslag til NTP som ble lagt frem den 5.april. 
Der er utført et påvirkningsarbeid, som er blitt gjort i samarbeid mellom 
Oppland Fylkeskommune og berørte kommuner i Gudbrandsdalen. 
Det er gjennomført møter med samferdselspolitikere, næringsliv på 
Vestlandet og Frokostmøte i Oslo. 
 
Nå må det tys til plan B før saken skal opp til behandling i Stortinget. 
NAF blir nå involvert, bl.a. til å se på det juridiske rundt 
bompengefinansiering og ikke minst den folkelige mobiliseringen. 
Det blir et møte i rett etter påske der en ser på alle muligheter for 
mobilisering. 
 
Det har vært diskutert om en skal gå tilbake til de enkelte 
kommunestyrer å oppheve tidligere vedtak angående 
bompengefinansiering. 
 
Det vil bli aktuelt å bruke mere midler for å drive påvirkningsarbeid. 
 

 Status kartlegging av behovet for bredbånd i Midtdalen 
v/regionrådsadministrasjonen.   
Det kan sendes søknad til Oppland Fylkeskommune om midler til 
kompetanse om å sende søknad til NKOM. 
 

 Orienteringen er om framtidig organisering av NAV i Midt-
Gudbrandsdalen 
v/prosjektleder Per Morten Nyeng. 

 

 Grønn vekst – midler til bærekraftig utvikling  
v/ Oppland Fylkeskommune ( se vedlegg ).   
 

 Regionale planer, orientering før høringsfrist  
v/ Oppland Fylkeskommune ( se vedlegg ). 
 

 Orientering om «Veiskille» 
v/Oppland Fylkeskommune ( se vedlegg ).  
 

 Innlegg om fremtidig sykehusstruktur 
v/ Roger Jenssen, prosjektdirektør Sykehuset Innlandet og Randi N 
Mølmen. 
Orienteringen som ble lagt frem i møte legges ved referatet sammen 
med Idefaserapport. 
 

 Regionrådsleder Muriteigen orienterte om et brev sendt til Regionrådet 
for Nord-Gudbrandsdal angående arbeidet med etablering av fengsel. 
Der ber Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om støtte for sitt arbeid 
med å etablere fengsel i Midt-Gudbrandsdalen. 
 



 
RMG-020/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillingen. 
 

 


