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Oppsummering av saken:
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger inntil kr 200.000 til Midt-Gudbrandsdal
Næringsforening knyttet til påvirkningsarbeid for å sikre utbygging av E6 etappe 2
gjennom Gudbrandsdalen når NTP 2018-2029 skal opp til endelig behandling i
Stortinget den 19.juni 2017.
Bakgrunn for saken:
Det er lagt ned betydelig med tid og ressurser både blant politikere og næringsliv for
å sikre videre utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen. Skuffelsen var derfor stor
da regjeringen før påske 2017 la frem forslag til NTP for perioden NTP 2018-2029,
og E6 etappe 2 i vår region ikke var prioritert i første periode.
Nå ønsker Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) sammen med NordGudbrandsdal Næringsforening å gjennomføre ytterlige tiltak som et siste forsøk på å
få E6 utbyggingen inn i NTP når den skal sluttbehandles i Stortinget 19. juni 2017.
MGNF har derfor søkt regionrådet om kr. 200.000 i støtte til media- og lobbyarbeid.
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal er søkt om samme beløp, og prosjektet har et
totalbudsjett på kr. 500.000.
Vurdering:
Videre utbygging av E6 er en viktig sak for vår region og for hele Gudbrandsdalen.
Utbyggingen har stor betydning for næringsliv, turisme og fastboende. Det handler
om en tryggere vei på strekninger som vi mener at vi allerede har vært med og
finansiere via de bompengeordninger som er etablert pr. i dag.
Utbygging av E6 er et satsingsområde for kommunene i nord- og midtdalen,
regionene og Oppland fylke.
Det er positivt at næringsforeningene nå ønsker å legge ned en betydelig
arbeidsinnsats i ukene som kommer.
MGNF er tenkt som koordinator for arbeidet, og for alle interessegrupper som skal
involveres og samarbeides med, deriblant kommuner, fylkeskommune og
interesseorganisasjoner.

Det er gode tradisjoner for slik type samarbeid mellom MGNF og regionrådet og
arbeidet som skal gjøres er en viktig og prioritert sak.
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har bevilget 200.000 til arbeidet.
Årsaken til at saken må behandles i et ekstraordinært møte er tidsperspektivet.
Arbeidet må starte umiddelbart og en har ikke mulighet for å vente til neste ordinære
regionrådsmøte den 2. juni 2017.
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger inntil kr 200.000 til MidtGudbrandsdal Næringsforening knyttet til påvirkningsarbeid for å sikre
utbygging av E6 etappe 2 gjennom Gudbrandsdalen, når NTP skal opp til
endelig behandling i Stortinget den 19.juni 2017.

2.

Midlene kostnadsføres under Frie midler til regionalpolitisk arbeid.
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