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PROTOKOLL 

 
 
Utvalg: Interkommunalt politisk råd 
Møtedato: 08.04.2021 Tid: 11:00 - 13:30 -  
 
Innkallingsmåte: Skriftlig 

 
Innkalte: 
 
Politikere 
Ordfører og rådsleder, Anette Musdalslien (SP), Gausdal kommune 
Ordfører Ingunn Trosholmen (AP), Lillehammer kommune 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP), Øyer kommune 
Opposisjonspolitiker Brit Kramprud Lundgård (AP), Øyer kommune 
Opposisjonspolitiker Helene Dypdal (AP), Gausdal kommune 
Opposisjonspolitiker Astrid Gaasand (FrP), Lillehammer kommune 
Fylkespolitiker, Kjerstin Lundgård (AP), Innlandet fylkeskommune (deltok litt til og fra pga 
møtekollisjon) 
 
Adm. 
Fung. kommunedirektør Annikken Reitan Borgerstrand , Øyer kommune 
Kommunedirektør Rannveig Mogren, Gausdal kommune 
Kommunedirektør Tord Buer Olsen, Lillehammer kommune 
Seksjonssjef, Anne Marie Sveipe, Innlandet fylkeskommune  
Regionkoordinator, Anne Kirsti Ryntveit 
 
Ikke møtt: 
Fylkespolitiker, Rune Øygarden (H), Innlandet fylkeskommune  
 
Øvrige bidragsytere: 
Eirik Haagensen, Lillehammer-regionen vekst 
Lars Rudi, Lillehammer kommune 
Hilde Birgitte Bye, Innlandet fylkeskommune 
Aud M. Riseng, Innlandet fylkeskommune 
Randi Langøigjelten, Innlandet fylkeskommune 
Øyvind Midtskogen, Innlandet fylkeskommune 
 
 
Av 12 møtte 11 representanter og 0 vararepresentanter. 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent  
Godkjenning av sakliste:  Godkjent  
Godkjenning av protokoll fra møte : Godkjent 
 
 



ORIENTERINGER 
 
 

 Tiltaksplan i forbindelse med Strategisk næringsplan 
Rådsleder Anette Musdalslien og næringssjef Eirik Haagensen innledet kort til drøfting 
av forelagt sak. 

 
 Ny Handlingsplan for fylkesveger 

Aud M. Riseng og Hilde Birgitte Bye, Innlandet fylkeskommune, orienterte om 
forelagt høringsdokument, med fokus på implikasjoner for kommunene i Lillehammer-
regionen. Presentasjon ligger vedlagt protokollen. 

 
 NTP og InterCity 

Lars Rudi, Lillehammer kommune, orienterte kort om status for arbeidet og videre 
prosess.  

 
 Ny kulturstrategi for Innlandet 

Randi Langøigjelten, Innlandet fylkeskommune, orienterte om pågående arbeid og 
videre prosess. Presentasjonen ligger vedlagt protokollen. IPR sitt innspill til arbeidet 
fremgår av egen sak. 

 
 

 
 

SAKLISTE 
 
 
Sak nr. Arkivsak nr 
 Sakstittel 
 
7/21 21/1518  

TILTAKSPLAN TILKNYTTET STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 
LILLEHAMMER-REGIONEN  

 
8/21 21/2280  

INNSPILL TIL INNLANDET FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NY 
KULTURSTRATEGI  

 
9/21 21/2281  

HARMONISERING AV TJENESTETILBUD OG ORGANISERING AV 
VOKSNES LÆRING - HØRINGSUTTALELSE  

 
 



 
 

 
 
 

Sak  7/21 
 
 
TILTAKSPLAN TILKNYTTET STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 
LILLEHAMMER-REGIONEN  
 
 
Regionkoordinators innstilling: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak, siden den er en del av et prosessarbeid. 
 
Behandling: 
Følgende forslag til justeringer av tiltaksplanen ble spilt inn i møtet : 
 

 Strategisk virkemiddel: Jobbe kontinuerlig å forbedre kommunenes rolle som 
vertskommune for næringslivet – Tiltak 2 justeres til følgende: 
Vurdere om verdiskapingsperspektivet er relevant i offentlig saksbehandling. Dersom 
svaret er Ja, skal dette utdypes og vurderes nærmere.   

 Strategisk virkemiddel: Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som 
møter behovene.  

o Tiltak 1 justeres til følgende: Jobbe for best mulig næringsarealer langs E6 
o Tiltak 3 justeres til følgende: Arbeide for alternativ plassering av ny 

trafostasjon 
o Tiltak 5 justeres til følgende: Identifisere muligheten for å klargjøre nye 

næringsarealer i de tre kommunene 
o Tiltak 6 utdypes med følgende: 

I Kommunedelplan Lillehammer By – Byplanen 2020 – 2023 (2030) ble det 
avsatt flere transformasjonsområder med krav om områdeprogram og 
regulering. Dette er områder som Bydel Nord (K2) og området 
Skysstasjon/Lurhaugen/Mesnadalen med Strandtorget (Sentrum Vest).  
For sentrum vest er det under utarbeidelse et områdeprogram som kommer til 
politisk behandling i 2021, samtidig kommer det til politisk behandling 
prosjektplan for Stortorget. Det er i gangsatt arbeid med områdeprogram for 
Bydel Nord (K2).  

o Tiltak 8: Tas ut. 
 
 
VEDTAK: 

1. Forslag til tiltaksplan tilknyttet strategisk næringsplan justeres og konkretiseres i tråd med 
innspill gitt i møtet i IPR 8. april. 

2. Kommunestyrene gis anledning til å komme med innspill til tiltaksplanen før den legges fram 
som vedtakssak i ekstraordinært møte i IPR i mai. 



 
 
 
 

 
 
 

Sak  8/21 
 
 
INNSPILL TIL INNLANDET FYLKESKOMMUNES ARBEID MED NY 
KULTURSTRATEGI  
 
 
Regionkoordinators innstilling: 
Interkommunalt politisk råd oversender Innlandet fylkeskommune det forelagte 
innspillsnotatet til oppstarten av arbeidet med ny kulturstrategi for Innlandet. 
 
 
Behandling: 
Følgende innspill fra Jon Halvor Midtmageli bearbeides og integreres i innspillsnotatet før 
oversending til Innlandet fylkeskommune:  
Når idrett omtales i strategien, regner vi med at arrangement inne toppidrett med sine 
ringvirkninger og arbeidsplasser har en naturlig plass i strategien. Budsjettprosess 2021, samt 
omorganisering av fagområdene i den nye fylkeskommunen kan oppfattes som et «brudd» eller 
skifte i den politikken Oppland fylkeskommune i mange år har hatt på dette området, hvor idrett 
og arrangement har vært sett på som en integrert del av næringspolitikken.. Lillehammer-
regionen er en stor idretts- og arrangementsregion med langsiktige mål og godt etablerte 
fagmiljøer for å ivareta en videre satsing. Idrett og arrangement ER næringsutvikling i vår 
region og en satsing som fylkeskommune har støttet opp om på en god måte. Vi er avhengig 
av forutsigbarhet og forutsetter at fylkeskommunen fortsatt støtter opp om den politikken vi 
har vært enige om for vår region, uavhengig av hvilke organisatoriske grep som er gjort på 
dette området internt i fylkeskommunen.  
 
 
VEDTAK: 
Interkommunalt politisk råd oversender Innlandet fylkeskommune det forelagte 
innspillsnotatet til oppstarten av arbeidet med ny kulturstrategi for Innlandet, med de 
justeringer som fremgår av sakens behandling. 
 
 
 
 
 

 
 
 



Sak  9/21 
 
 
HARMONISERING AV TJENESTETILBUD OG ORGANISERING AV VOKSNES 
LÆRING - HØRINGSUTTALELSE  
 
 
Regionkoordinators innstilling: 
Interkommunalt politisk råd oversender forelagt forslag til høringsuttalelse til Innlandet 
fylkeskommune. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig 
 
 
VEDTAK: 
Interkommunalt politisk råd oversender forelagt forslag til høringsuttalelse til Innlandet 
fylkeskommune. 
 
 
 
 
 


