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004/18 Søknad om tilskudd fra Skåppå kunnskapspark til 
medfinansiering av prosjekt IRIS 

 

005/18 G-Rosa - framtidig bruk og eierskap til 
logo/merkevare 

 

006/18 Valg av representant fra Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdal til styringsgruppe for Regional plan for 
Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag 

 

007/18 Representant fra Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal til 
politisk referansegruppe for Sykehuset Innlandet 

 

008/18 Valg av representant fra Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdal til styringsgruppe for 
Gudbrandsdalsvegen 

 

009/18 Orienteringssaker i regionrådsmøte 02.02.2018  
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Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 02.02.2018 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 001/18 02.02.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/665 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner møteinnkalling og 
sakliste. 

 

 
 
 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
01.12.2017 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 002/18 02.02.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/668 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner protokollen fra 
regionrådsmøte 01.12.2017. 

 

 
 
 

 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Aktuelt fra Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 02.02.2018 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 003/18 02.02.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/670 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tar informasjonen til orientering. 

 

 
 
 

Saker til orientering: 
· Opplandstrafikk orienterer om kollektivtilbudet i regionen 

v/ Oddbjørn Bergum 
· Andre muntlige orienteringer fra Oppland Fylkeskommune 

 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Søknad om tilskudd fra Skåppå kunnskapspark til medfinansiering av 
prosjekt IRIS 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 004/18 02.02.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/564 

 
Vedlegg: 

1. Søknad om støtte til EU prosjektet IRIS - Skåppå Kunnskapspark 
2. Vedlegg 1 Prosjektinformasjon om IRIS 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal innvilger kr. 50.000 til SKÅPPÅ 
Kunnskapspark AS til medfinansiering av prosjektet IRIS i 2018. 
 
Det innvilges ikke støtte til prosjektet i 2019 og 2020 nå, men Skåppå 
Kunnskapspark kan søke om videre medfinansiering i 2019 og 2020. 
 
Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1. Regional 
Næringsutvikling. 
Vedtatt budsjettpost 1300 «Møteplasser for regionrådet i Sør- og Midt-
Gudbrandsdal» reduseres fra kr. 30.000 til kr 0. 
 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal mottok den 14. august 2017 søknad fra Skåppå 
om kr. 440.000 i tilskudd til prosjektet IRIS. Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal og 
regionrådet for Lillehammer region fikk likelydende søknader. 
IRIS er et EU prosjekt som skal gå over 3 år, prosjektet hadde oppstart i september 
2017 og skal avsluttes oktober 2020. 
Totalbudsjettet er på ca. 32 millioner kr. og den norske andelen (Skåppås andel) er 
på 2,8 mill.kr. Som ikke medlemsland er programstøtten til norske deltakere 50 % og 
egenandelen på 1,4 mill. kr. ble søkt finansiert via regionrådene. Det var på det 
tidspunkt ikke søkt om annen ekstern finansiering, og det var heller ikke budsjettert 
med bruk av egne midler. 
Søknaden var oppe til behandling i regionrådsmøte den 14.10.17. Dagen før møte 
mottok administrasjonen en skriftlig anmodning fra Skåppå Kunnskapspark AS om å 
utsette behandlingen, da de ønsket å komme tilbake med en revidert søknad med ny 
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finansieringsmodell.  
Det ble gjort følgende vedtak i regionrådsmøte den 14.10.17: 
RMG- 041/17 Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
RMG mottok den 15.12.17 en revidert søknad fra Skåppå Kunnskapspark AS Det 
søkes nå om kr. 65.000 pr. år over en periode på 3 år. 
Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal har mottatt en likelydende søknad, de har ikke 
behandlet søknaden enda.  
Regionrådet for Lillehammer-regionen fattet i møte 27. oktober 2017 følgende 
vedtak:           1. Regionrådet i Lillehammer-regionen bevilger kr. 120.000,- årlig i tre år til Skåppå  
                kunnskapsparks deltakelse i Interreg-prosjektet IRIS.  

2. Bevilgingen betinges av at regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og regionrådet for  
                          Nord-Gudbrandsdal hver bidrar med minst tilsvarende beløp årlig.  

3. Bevilgningen trekkes av partnerskapsmidlene og innarbeides i regionrådets budsjett. 
 
 

I revidert søknad vises det også til at Hedmark Kunnskapspark har gått inn i 
prosjektet som partner. Det står ikke noe i søknaden om Hedmark sitt økonomiske 
bidrag, men administrasjonen har på forespørsel fått muntlig bekreftet at Hedmark 
Kunnskapspark vil bidra med 50 % av prosjektets egenandel, ca. 700.000. 
 
Det gir ifølge søknaden denne finansieringsmodell: 
 
 

Økonomisk bidrag fra Skåppå til prosjekt IRIS 1.400.000 

  
Finansiering av Skåppås bidrag til prosjekt IRIS:  

                Hedmark Kunnskapspark    700.000 (innvilget) 

                               Regionrådet for 
Lillehammerregion 

   360.000 (innvilget med forbehold) 

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal    195.000 (søkt ikke behandlet) 

                                Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdal 

   195.000 (søkt ikke behandlet) 

 1.450.000 

Dersom alle omsøkte beløp blir bevilget vil Skåppå Kunnskapspark oppnå et 
økonomisk overskudd på kr.50.000 ved å delta i prosjektet. 
 
Søknaden beskriver overordnet målsetting for prosjektet slik: 
1. En “handbok” for hvordan innovasjonsaktører som førstelinjetjenester, 
inkubatormiljøer og næringshager kan øke sin kunnskap om drift av 
innovasjonsinfrastrukturen, basert på en rekke peer reviews i prosjektpartnerskapet. 
2. Anbefalinger og beskrivelser av støtteverktøy og arbeidsprosesser, tilrettelagt for å 
kunne bli overført til andre aktører, basert på testing, kvalitetssikring og 
implementering hos IRISpartnere. 

SKÅPPÅ har følgende forventninger til sluttresultat for egen organisasjon og region: 
· Økt kvalitet på drift og gjennomføring av vår næringshage og inkubatorprogram. 
· Bedre støtteverktøy, metoder og prosesser. 
· Bedriftsutviklingsstøtte for gründere og SMB i vår region. 
· Styrking av utviklingen av innovasjonsinfrastruktur i vår region. 
· Videreutvikling av vårt og regionens internasjonale nettverk. 
 
For mer informasjon vises det til vedlagte søknad og presentasjon som ble gitt av 
SKÅPPÅ i regionrådsmøte den 1. september 2017. 
 
For mer informasjon om prosjektet vises det til sak 41/17 behandlet i regionrådsmøte 
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den 14.10.17. 
 
Vurdering: 

Interreg prosjekt IRIS er et ambisiøst og omfattende prosjekt, sett i forhold både til 
innhold og økonomi.  
Det er i søknaden pekt på viktigheten av å styrke egne verktøy og samhandling 
mellom aktører og virkemiddelapparat. For å lykkes med det må en ha på plass en 
felles forståelse for prosjektet, hva som er målsettingen og villighet til å prioritere tid 
til gjennomføring. Kommunene med sine næringsmedarbeidere vil være viktige 
samarbeidspartnere i prosjektet og lokale bedrifter som får mulighet til å delta må se 
nytten både på kort og lang sikt. 
Regionrådet og kommunene har ikke vært informert eller involvert i søkeprosessen, 
og prosjektet har dermed ingen forankring hos SKÅPPÅs samarbeidspartnere i 
regionen før oppstart. Det har heller ikke vært diskutert om forventa resultat, og om 
fokusområder som er beskrevet i prosjektet samsvarer med førstelinjetjenesten og 
regionens bedrifters behov og ønsker. 
 
Å tilegne seg ny kunnskap og få nye ideer er alltid positivt, men  
regionrådsadministrasjonen mener en må være realistisk til i hvilken grad et slikt 
prosjekt vil skape store ringvirkninger og øke kompetanse utenfor Skåppå 
Kunnskapspark sin egen organisasjon. Særlig med tanke på at prosjektet nå også 
inkluderer Hedmark kan en ikke forvente stor involvering i våre kommuner og i lokale 
bedrifter i Midt-Gudbrandsdalen. Det en kan forvente av prosjektet er at Skåppås 
medarbeidere via økt kunnskap blir enda bedre støttespillere for de bedrifter i 
regionen som de bistår. 
 
Det er ikke avsatt midler på RMGs budsjett for 2018 til slikt type arbeid/prosjekter. 
Dersom RMG skal støtte IRIS prosjektet må det gå på bekostning av andre vedtatte 
budsjettposter. Oppland fylkeskommune og regionene er inne i en endringsfase og 
det vil etter administrasjonens vurdering være uheldig om Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdal nå forplikter seg økonomisk i prosjekter som skal gå over flere år. 
  
Å bidra til økt kompetanse og positivt aktivitet i Skåppå Kunnskapspark AS er viktig 
for regionen og administrasjonen mener derfor at prosjektet bør støttes for 2018. 
SKÅPPÅ har valgt å gjennomføre prosjektet før søknader om ekstern finansiering er 
på plass. Uavhengig av økonomiske bidrag vil det være naturlig at RMG er positive 
og bidrar til at resultatet skal bli best mulig. Ved evt. søknad om videreføring av støtte 
fra 2019 vil det være naturlig at vi har mer informasjon om hvordan prosjektet utvikler 
seg. 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
 
  



Side 8 av 14 

 

 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

G-Rosa - framtidig bruk og eierskap til logo/merkevare 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 005/18 02.02.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/1185 

 
Vedlegg: 

1. 171009 Gudbrandsdalsvegen presentasjon bruk G-rose 
2. Retningslinjer for bruk av G-rosa i merkevarebygging av Gudbrandsdalen 
3. Avtale om eierskap av G-rosa 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1.  1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal skal eie og forvalte  
    logo/merkevare G-Rosa. 
 

2.  2. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal skal forvalte G-Rosa på en slik  
    måte at den framstår som et overordnet kvalitetsstempel for regionen. 
  

               3. Daglig leder i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal får fullmakt til å 
                   sluttføre nødvendige avtaler og retningslinjer. 

 
 
 
Bakgrunn for saken: 

G-Rosa ble i 2005 utviklet som et symbol/logo for Gudbrandsdal Reiseliv. På det 
tidspunkt var det arbeidet for å bygge opp en solid reiselivsorganisasjon som skulle 
ivareta reiselivet i Midt-Gudbrandsdalen og G-rosa var symbolet for 
merkevarebyggingen av destinasjon. 
Etableringen av G-Rosa ble finansiert via DA-midler og midler fra regionrådet i Midt-
Gudbrandsdal. I 2011 ble Gudbrandsdal Reiseliv lagt ned som organisasjon, og 
reiselivet i Midt-Gudbrandsdalen er nå endel av Visit Lillehammer som har egen logo. 
G-Rosa har etter den tid vært brukt som et symbol/logo for Midt-Gudbrandsdal 
Næringsforening (MGNF) og Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (RMG). Den er blitt 
brukt i forbindelse med ulike markedsføringstiltak for regionen, ved ulike aktiviteter 
igangsatt av RMG og MGNF og nå i forbindelse med Gudbrandsdalsvegen. 
I forbindelse med større interesse for bruken av G-Rosa er det et behov for å avklare 
eierskap og bruk av symbolet. 
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Vurdering: 
 
G-Rosa har gjennom bruk av RMG og MGNF de siste årene blitt et gjenkjennende 
symbol for regionen. Det er bl.a. G-Rosa som er brukt som symbol i planer for skilting 
/ markedsføring av Gudbrandsdalsvegen. 
Etter at logoen ikke lenger skulle brukes av Gudbrandsdal Reiseliv har RMG og 
MGNF begge brukt den uten at det foreligger formelle avtaler om eierskap og bruk. 
Det er ønskelig både fra MGNF og RMG at det nå formaliseres hvordan G-Rosa skal 
brukes. Behovet for en formalisering har blitt større bl.a. fordi MGNF har utviklet en 
egen nettside «Min Gudbrandsdal». 
Vedlagte forslag til bruk som er utarbeidet for administrasjonen i RMG er diskutert 
med styre i MGNF, som konkluderte med at de ville vi skulle gå videre med 
modellen. Den legges derfor frem for regionrådet nå. Det vil også bli gitt en muntlig 
orientering rundt vedlagte presentasjon i møte. 
 
G-Rosa bør eies av regionrådet fordi; 
· Det sørger for trygghet for at den styres lokalt uansett organisatoriske endringer i 

næringslivet.  
· Det sikrer stabilitet og kan dekke mange viktig områder og interessegrupper og i 

lokalsamfunnet som næringsliv, kultur, bolyst, helse og utdanning. 
· Sørger for at «alle» har mulighet til å søke om bruk av G-Rosa på tvers av næringer og 

medlemskap. 
· Samme modell som i Valdres, de har positive erfaringer med sin organisering. 

 
Det er viktig for regionen å sikre kvalitet og omdømme knyttet til designet, og dette 
må gjøres i tett samarbeid mellom det offentlige og næringslivet. 
Det bør derfor etableres et merkevareforum. Forumet sin hovedoppgave vil være å 
ivareta og utvikle merkevaren og dens merkekrav, styre bruken av kvalitetsmerket og 
drive informasjonsarbeid. Markedsføring og profilering av merkevaren må gjøres 
sammen med de som får retten til å bruke G-Rosa. 
Merkevareforumet bør bestå av representant fra MGNF, kommunale 
næringsmedarbeidere og RMG. Dette kan inngå i det eksisterende 
næringssamarbeidet partene har etablert i dag. Det er viktig at det blir laget praktiske 
og effektive løsninger, slik at det blir enkelt for bruker å søke og å få raskt svar. 
 
Det at en nå foreslår å ta i bruk to enklere utgaver av G-rosa som logo for MGNF og 
RMG gjør det enklere å tildele den originale G-Rosa til de bedrifter / aktører som 
evner å utvikle produkter og egen bedrift etter de kriterier som en setter for G-Rosa. 
Det vil forhåpentligvis skape en attraktivitet for logen og økt fokus på lokale råvarer 
og leveranser av høy kvalitet blant lokale bedrifter og organisasjoner. 
 
 

 
Sekreteriate for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Valg av representant fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal til 
styringsgruppe for Regional plan for Gudbrandsdalslågen med 
sidevassdrag 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 006/18 02.02.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/1151 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1.  Som representant i styringsgruppen For en helhetlig forvaltningsplan for 
Gudbrandsdalslågen med sidevassdragene velges: 
…………………………………….. med ……………………….. som vara. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Det er vedtatt at det skal utarbeides en helhetlig forvaltningsplan for 
Gudbrandsdalslågen med sidevassdragene, og arbeidet startet høsten 2013.  
Dette blir en regional plan som Oppland fylkeskommune har ansvaret for, i 
forpliktende samarbeid med flere andre aktører i hht. plan- og bygningslovens § 8-3. 
Regionrådsleder for Midt-Gudbrandsdalen har vært medlem av styringsgruppen. 
Arbeidet er nå inne i sluttfasen, forslag til plan var høsten 2017 ute på høring, med 
utsatt høringsfrist til 12. desember 2017. 
 
Vurdering: 

Siden det er valgt ny regionrådsleder i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal fra 
1.1.2018, må det foretas valg på RMGs medlem i styringsgruppen for en helhetlig 
forvaltningsplan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdragene.  
 

 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Representant fra Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal til politisk 
referansegruppe for Sykehuset Innlandet 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 007/18 02.02.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/1149 

 
Vedlegg: 

1. Representant fra regionrådet til politisk referansegruppe for Sjukehuset 
Innlandet 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1.  Regionrådsleder, med nestleder som vararepresentant, velges til å 
representere Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal i politisk 
referansegruppe for Sykehuset Innlandet. 

 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har siden 2015 deltatt i politisk referansegruppe 
for Sykehuset Innlandet. Det er regionrådsleder, med nestleder som 
vararepresentant som har representert midtdalsregionen. 
Det vises til sak 23/15 behandlet i regionrådsmøte den 8.5.2015, som viser at 
representantene er valgt frem til 31.12.2017. 
 
 
Vurdering: 

Den politiske referansegruppen eksisterer og arbeidet i gruppen fortsetter. Det er 
naturlig at Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal deltar i arbeidet og er representert i 
gruppen. Tidligere vedtak om at regionrådsleder deltar på vegne av regionen har 
fungert godt, og administrasjonens forslag er at en fortsetter slik.  
 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Valg av representant fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal til 
styringsgruppe for Gudbrandsdalsvegen 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 008/18 02.02.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/1224 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1.  Som representant i styringsgruppen for Gudbrandsdalsvegen velges: 
…………………………………….. med ……………………….. som vara. 

 

 
Bakgrunn for saken: 

Gudbrandsdalsvegen er et prosjekt eid av Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
(RMG).  
I regionrådsmøte den 10. juni i 2016, sak 35/16 ble prosjektplan for prosjektet 
vedtatt. Der står det bl.a. at et av medlemmene i styringsgruppen for prosjektet skal 
være leder i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. 
Som regionrådsleder har Ole Tvete Muriteigen ivaretatt rollen. 
Rune Støstad er fra 1.1.2018 leder i RMG og det må vurderes om det skal velges 
nytt medlem til styringsgruppe for Gudbrandsdalsvegen. 
 
Vurdering: 

Gudbrandsdalsvegen er et 3-årig prosjekt som nå er inne i sitt andre driftsår. 
Sommeren 2018 skal planer om aktiviteter etter Gudbrandsdalsvegen iverksettes og 
prosjektet er inne i en viktig og krevende fase.  
I den forbindelse har det kommet følgende tilbakemelding etter møte i 
styringsgruppen den 11. desember 2017: 
Styringsgruppen er kjent med vedtak regionrådet og innhold i prosjektplan, men 
ønsker å ytre sitt ønske om kontinuitet i styringsgruppen. Rita Støstad er som er 
leder for styringsgruppen tok selv opp at det kan virke uheldig med en styringsgruppe 
der et ektepar er representert, selv om det ikke er formelt feil eller ulovlig.  Hun er 
villig til å stille sin plass til disposisjon. Styringsgruppa forstår situasjonen, men 
mener det er uheldig å miste kontinuiteten i gruppa, og ber RMG å se på muligheten 
for at Muriteigen fortsetter på vegne av regionrådet eller at eventuelt andre i RMG tar 
vervet i styringsgruppa. Styringsgruppa avventer behandling av saken i regionrådet. 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Orienteringssaker i regionrådsmøte 02.02.2018 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 009/18 02.02.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/672 

 
Vedlegg: 

1. Til forhandlingsutvalgene i Hedmark og Oppland 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

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

 

 
 

Saker til orientering: 
 

· Endring møteplan 2018 
· Status fra Styringsgruppe Bredbåndsarbeid 
· Status ByR 
· Felles påvirkningsarbeid fra fjellkommunene i det nye fylket Innlandet 
· Sykehus Innlandet , muntlig orientering fra Perspektiv Konferanse. 

 
Det vil bli gitt muntlig orientering om alle punkter i møte.  
 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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