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Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
1.          ……….. ……….. blir valgt som leder i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. 
2.          ……….. ……….. blir valgt som nestleder i Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdal. 
 
3.          Valgperioden gjelder fra 1.1.2018 og fram til valg av leder og nestleder for  
          regionrådet skjer etter konstituering av nye kommunestyrer høsten 2019.  
 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 14.10.2017: 
 
Behandling i møte: 
Olav Røssum kom med følgende forslag: 1. Rune Støstad blir valgt som leder i 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal2. Arne Fossmo blir valgt som nestleder i 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
3. Valgperioden gjelder fra 1.1.2018 og fram til valg av leder og nestleder for 
regionrådet skjer etter konstituering av nye kommunestyrer høsten 2019 
Olav Røssum sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
RMG- 042/17 Vedtak: 
1. Rune Støstad blir valgt som leder i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal2. Arne 
Fossmo blir valgt som nestleder i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal3. Valgperioden 
gjelder fra 1.1.2018 og fram til valg av leder og nestleder for regionrådet skjer etter 
konstituering av nye kommunestyrer høsten 2019 

 

 
 
Bakgrunn for saken: 
Det skal velges leder og nestleder i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. Det har vært 



praktisert valg av leder og nestleder for 2 år om gangen. 
 
Sist valg var i regionrådsmøte den 13.11.2015, og det ble gjort følgende vedtak: 

1. Ole Tvete Muriteigen blir valgt som leder av Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. 
2. Rune Støstad blir valgt som nestleder av regionrådet 
3. Valgperioden gjelder fra 13.11.2015 og fram til 31.12.2017. 

 
 
Vurdering: 
Administrasjonen ser at det er naturlig at praksisen med 2-årig periode for leder og 
nestleder blir videreført. Men det er opp til regionrådet å konkludere med hvordan 
valg til verv som leder og nestleder skal praktiseres. 
Det er kjent at Stortinget har vedtatt å slå sammen Hedmark og Oppland til et fylke. 
Det er ikke unaturlig at det vil komme diskusjoner om gjeldende regioninndeling i 
begge fylkene framover. 
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