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Vedlegg: 

1. Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis - anmodning om politisk 
behandling 

2. Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis - styringsgruppas 
anbefaling til felles saksframlegg 171207 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  

 
Innstilling: 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal innvilger kr 100.000 i 2018 til oppfølging  
av Byregionprogrammet. 

2.  Bevilgningen er forutsatt at Lillehammerregionen og Regionrådet for Nord-
Gudbrandsdal bevilger tilsvarende beløp. 

3.  Beløpet kostnadsføres under satsingsområde 3, Regionalt samarbeid på 
flere områder. 

 
Bakgrunn for saken: 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal behandlet for første gang deltakelse i ByR- 
programmet høsten 2013 i sak 68/13. Siden den gang har det vært deltagelse både i 
prosjektets fase 1 og fase 2 sammen med Lillehammer kommune, Oppland 
Fylkeskommune, regionrådet for Lillehammerregionen og regionrådet for Nord-
Gudbrandsdal. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal vedtok å finansiere fase 2 med 
kr. 50.000 i året i perioden 2015-2017 i sak 40/15 i møte den 4.9.15. 
Prosjektet har gått etter planen og er nå i sluttfasen. 
For å opprettholde prosjektorganisasjonen og aktiviteten fram til rapport- og 
regnskapsfrist til departementet 30. september 2018, og i påvente av mer 
permanente løsninger, er regionrådene anmodet om å bevilge midler til arbeidet i 
2018. Det anmodes om at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 100.000. 
 
Vurdering: 
Aktiviteten det er lagt opp til i 2018 er basert på vedtak i alle involverte kommuner. I 
tillegg er regionrådene i Lillehammerregionen, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal oppfordret av styringsgruppa for ByR om å 
vedta: 

1. Igangsetting av arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under fire hovedoverskrifter: 
medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne dører, og med følgende tre tiltak:  



 

 

a. Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med planstrategi for neste 
kommunestyreperiode.  
b. Arbeide for å opprette en kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for hele regionen.  
c. Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for deltidsinnbyggere, senest innen konstituering av 
nytt kommunestyre.  
2. Etablere Gudbrandsdalsting med mandat slik det framgår av saken og følgende modell:  
a. Gudbrandsdalsting/Gudbrandsdalsmøte - samling av 2-3 representanter fra hvert formannskap og 
fylkesutvalget  
b. Gudbrandsdalsting/Ordførermøte – kommunenes ordførere og fylkesordfører - minst en gang i året  
3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis bidra aktivt til utvikling der regionen har 
opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, utdanning og formidling for utvikling av fjellsamfunn.  
4. Regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen anmodes om å 
bidra med tilskudd til videre arbeid i 2018, i påvente av mer permanente løsninger  

 
Kommunestyret i Ringebu gjorde identisk vedtak den13.2.18, Sør-Fron den 20.2.18 
og Nord-Fron den 22.2.18. Det gir signaler om at en ønsker å videreføre ByR 
arbeidet, og at en har intensjoner om bevilge omsøkte midler. 
 
Det er i budsjettet for regionrådet avsatt kr. 40.000 til ByR arbeid for 2018. 
Administrasjonen tilrår likevel at en bevilger kr 100.000 til arbeidet. 
 
 
Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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