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1.  
 

 
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. 
 



 

 

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