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Innledning 

Regionrådets arbeid og økonomiske prioriteringer har gjennom de tre siste årene blitt knyttet tett til 

realisering av Regional næringsplan for Lillehammer-regionen. Denne ble rullert høsten 2018 og er 

vedtatt både i Regionrådet og de tre kommunene. Gjennom rulleringen er planen ytterligere spisset, 

områder der man har hatt begrensede resultater så langt er tatt ut og man er enda tydeligere på hva 

som skal prioriteres framover. Realiseringen av rullert Regional næringsplan vil ha hovedprioritet for 

Regionrådet i 2019. 

Regional næringsplan omfatter i alt ni temaområder. Ytre rammebetingelser for næringsutvikling 

omhandler i første rekke infrastruktur og FoU-samarbeid. Dette er tema som i stor grad avhenger av 

prosesser utenfor egen region, men der det er avgjørende at regionen er proaktiv. Arbeidet med 

gründer- og vekstservice, regionprofilering og næringsarealer er bransjeovergripende. I noen tilfeller vil 

arbeidet spisses mot enkeltbransjer, men som hovedregel jobbes det med disse temaene på tvers av 

bransjer. 

To av de områdene som Regionrådet tradisjonelt har vektlagt i sitt arbeid, nemlig reiseliv og opplevelser 

(herunder også arrangement) og utviklingsprosjekter knyttet opp mot videreforedling i landbruket, er nå 

integrert som en del av arbeidet med den regionale næringsplanen. Arbeidet med det førstnevnte skjer 

på samme måte som tidligere i nært samarbeid med Visit Lillehammer og Snowball-satsingen. I 

rulleringen av Regional næringsplan i 2016 ble foredlingsindustri endret til bioøkonomi, og det ble 

satt et særlig fokus på industriell foredling og håndverksmat. Denne spissingen er videreført og LRV har 

et definert ansvar for arbeidet. Utviklingsoppgaver knyttet til det tradisjonelle landbruket og ordinære 

forvaltningsoppgaver ivaretas derimot av regionens felles landbrukskontor og er således ikke inkludert i 

den regionale næringsplanen. I rulleringen av RNP i 2018 er det bestemt at temaområde varehandel 

tas ut, mens digitalisering lagt til under satsingsområdet IKT. 

Idrett, både i et bredde- og toppidrettsperspektiv, har også vært et høyt prioritert satsingsområde for 

Regionrådet over lengre tid. De senere år har dette arbeidet i all hovedsak vært kanalisert gjennom 

Olympiatoppen Innlandet.  Fokus har i særlig grad vært på fellestiltak på tvers av idretter, med 

oppbyggingen av et idrettsmedisinsk tilbud og morgendagens utøvere som særlig prioriterte 

satsingsområder. Denne profilen på idrettssatsingen videreføres også i 2019. 

Samlet gir satsingsområdene til Regionrådet et godt bilde på hva regionen er kjent for utad og hvor 

det er et potensial for videre utvikling.  

I det følgende redegjøres det først for rammebetingelsene for arbeidet i form av økonomi og 

bemanning. Deretter presenteres kort kommende års arbeid med idrettssatsingen, før det gås 

nærmere inn på operasjonaliseringen av arbeidet med Regional næringsplan gjennom 

næringsplanens handlingsdel.  

Bemanning 
LRV består ved utgangen av 2018 av 4 næringsutviklere, én regionmarkedsfører, én eventkoordinator 

og regionkoordinator. Rent formelt er den ene næringsutvikleren, Øivind Pedersen, ikke en del av 

vertskommunesamarbeidet, men 100 % finansiert av Lillehammer kommune. Regionmarkedsfører og 

eventkoordinator er prosjektstillinger, med litt ulik finansiering. I praksis inngår imidlertid stillingen 

som en del av LRV-staben. Fra nyttår 2018 ble arbeidsgiveransvaret for regionkoordinator overført 
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fra Oppland Fylkeskommune til Lillehammer kommune, slik at denne stillingen nå også formelt sett 

er en integrert del av Lillehammer-regionen Vekst. Det legges til grunn at den samme bemanningen 

videreføres i 2019. 

Økonomi 
Regionrådet fikk tilført kr. 3 500 000 i nye partnerskapsmidler i 2018. I tillegg var det overført kr. 

950 000 i inndratte og ubenyttede midler fra tidligere år. Slik at den samlede rammen til disposisjon i 

2018 var kr. 4 450 000. 

LRV fakturerer Regionrådet etter medgåtte kostnader for arbeidet med å realisere Regional 

næringsplan to ganger årlig. Basert på kjente utgifter i siste kvartal, er det estimert at LRV vil 

fakturere Regionrådet kr. 1 295 000 for arbeidet med næringsplanens handlingsdel i 2018. Dette er 

betydelig lavere enn det som ble lagt til grunn i Handlingsplanen for 2018. Årsaken er at kostnadene 

ved flere av de større prosjektene har blitt skjøvet på og slik sett vil bli belastet i 2019 isteden.  

I tillegg kommer 1 745 000 som Regionrådet har tildelt ulike prosjekter der andre enn LRV har 

gjennomføringsansvar, og kr. 500 000 til Regionrådets arrangementsstøtteordning. Sistnevnte er 

dekket inn av gjenstående ubrukte og tilbaketrukne arrangementsmidler og er dermed ikke belastet 

2018-midlene. Det betyr at den samlede aktiviteten til Regionrådet har belastet partnerskapsmidlene 

for 2018 med kr. 3 040 000. En nærmere redegjørelse for aktiviteten og bruken av midler i 2018 vil 

fremgå av Regionrådets årsmelding.  

Basert på ovennevnte legges det til grunn at Regionrådet vil overføre kr. 1 710 000 fra 2018 og 

tidligere som kan anvendes i det videre arbeidet.  

Det forutsettes videre at partnerskapsmidlene for 2019 vil opprettholdes på samme nivå som 

tidligere og at Regionrådet dermed får tilført kr. 3 500 000 i nye midler.  

Tabell: Oversikt over disponible partnerskapsmidler for 2019 

Nye partnerskapsmidler 2019 3 500 000 

Trukket tilbake 2018 300 000 

Ikke disponerte fra 2018-rammen 1 410 000 

Til disposisjon i 2019 5 210 000 

Lillehammer-regionen Vekst 
Partnerskapsmidlene til realiseringen av handlingsdelen til Regional næringsplan ble i 2018 prioritert 

på temanivå. Denne tilnærmingen legges også til grunn for 2019. Temaområdet som tidligere het IKT, 

er i 2019 betegnet som IKT/digitalisering. Bakgrunnen for dette er en erkjennelse av at betegnelsen 

IKT blir for snever, siden denne betegnelsen fort knyttes til bedrifter i IKT-næringen. Når det snakkes 

om digitalisering, er det ikke noe som skjer innen en begrenset næring, men noe som foregår og er 

viktig på tvers av alle næringer. Arbeidet innenfor dette temaområdet i regional næringsplan vil 

framover handle mer og mer om digitalisering i næringslivet generelt. Denne justeringen er også 

forankret i revideringen av Regional næringsplan høsten 2018. 

Prosjekter knyttet til Regional næringsplan med en forventet kostnad på kr. 100 000 eller mer er 

spesifisert i gjennomgangen under. Disponeringen av midler til det øvrige arbeidet med 
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temaområdene forutsettes å skje administrativt innenfor i den generelle rammen som avsettes til 

hvert av disse. Fordelingen av partnerskapsmidler til temaområdene i Regional næringsplan i 2019 

fremgår av tabellen under. I regionrådsmøtene vil Regionrådet bli løpende orientert om aktuelle 

problemstillinger og initiativ knyttet til de ulike temaene.  Det legges opp til halvårlig rapportering på 

helheten i arbeidet.  

Tabell: Fordeling av partnerskapsmidler til LRV sitt arbeid med Regional næringsplan i 2019  

  Totalt 2019 

RNP - Ytre rammebetingelser                      -    

RNP - Gründer og vekstservice          515 000  

RNP - Næringsarealer                            115 000  

RNP - Regionprofilering                             510 000  

RNP – Kreative næringer med fokus på 
film/TV                             190 000  

RNP – Reiseliv/opplevelser          550 000  

RNP – Idrettsbasert næringsliv          100 000  

RNP - IKT          280 000  

RNP - Bioøkonomi            300 000  

Summer      2 560 000  

Regionrådet 
Prosjekter der andre enn LRV har gjennomføringsansvar faktureres direkte til Regionrådet på 

prosjektnivå. Tabellen nedenfor oppsummerer fordelingen av midler som sorterer direkte under 

Regionrådet i 2019. Av tabellen fremgår det at dette er en kombinasjon av prosjekter som 

regionrådet har vedtatt tidligere, videreføring av pågående prosjekter og nye prosjekter. 

Tabell: Fordeling av partnerskapsmidler til prosjekter som sorterer direkte under Regionrådet i 2019 

Prosjekter knyttet til Regional næringsplan 
Nye midler 

2019 
Kommentar 

Medlemskap fjellnettverket 65 000 Tidligere vedtatt 

Cyberland 350 000 Tidligere vedtatt 

Snowball basisfinansiering 110 000 Videreføring 

Snowballkonferansen 2019 75 000 Videreføring 

Vintersportsnettverk 200 000 Nytt tiltak 

Storytelling 150 000 Nytt tiltak 

Støtteordning for arrangement  400 000 Videreføring 

Regionmarkedsfører 500 000 Videreføring 

Utviklingsstøtte film/TV-produksjoner 150 000 Videreføring 

Øvrige prosjekter:   

ByR-videreføring/Gudbrandsdalsting 150 000 Tidligere vedtatt 

OLT Beinhelse 100 000 Tidligere vedtatt 

OLT Luftveier 100 000 Tidligere vedtatt 

OL-jubileum 70 000 Egen sak 7. desember 

Drift av Regionrådet 200 000 Årlig 

 Summer 2 620 000  
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Oppsummering av økonomien for 2019 
I tabellen under oppsummeres Regionrådets økonomi i 2019. Som tabellen viser er tilgjengelig 

ramme for arbeidet i all hovedsak disponert. Det forventes imidlertid at ytterligere noen midler vil bli 

trukket tilbake i forbindelse med årsoppgjøret, slik at udisponerte midler vil bli noe høyere også etter 

eventuelt fratrekk for mindre justeringer som følge av utgifter som ikke var påløpt på det tidspunktet 

handlingsplanen ble utarbeidet. Disse midlene kan således nyttes til eventuelle gode initiativ som 

kommer opp ila året og som vi pr. i dag ikke er kjent med. 

Tabell: Samlet oversikt over Regionrådets økonomi i 2019 

Til disposisjon i 2019 5 210 000 

Avsettes til realisering av RNP via LRV - 2 560 000 

Avsettes til realisering av RNP via Regionrådet - 2 000 000 

Avsettes til øvrige prosjekter via Regionrådet -    620 000 

Udisponert 2019 = 30 000 

Regional næringsplan - handlingsdel 
Under beskrives tiltakene knyttet til arbeidet med å realisere Regional næringsplan i 2019 som har en 

estimert kostnad på 100 000 kroner eller mer. I tillegg beskrives enkelte tiltak med en lavere 

kostnadsramme, der disse er utkrystallisert som eget prosjekt direkte under Regionrådet. 

Arrangementsstøtteordningen (Reiseliv og opplevelser – 500 000 kroner) 
Arrangementsstøtteordningen videreføres i tilsvarende form på som tidligere år. Søknadene i 2018 

har gjennomgående vært mange og gode. Det står om lag kr. 100 000 på fond for ordningen og 

avsettes ytterligere kr. 400 000 i nye midler, slik at samlet beløp til disposisjon i 2019 ligger på 

samme nivå som tidligere, dvs kr. 500 000. 

Prosjekt Cyber Land (IKT – 350 000 kroner) 
Tidligere vedtatt prosjekt i Regionrådet, som er et samarbeid mellom Gjøvikregionen, 

Lillehammerregionen og Oppland Fylkeskommune. I tråd med vedtaket avsettes kr. 350 000 til 

prosjektet i 2019. Prosjektet er treårig, og varer fram til 2020.  

Håndverksmat (Bioøkonomi – 250 000 kroner) 
Regionen har i en to års tid hatt en særskilt satsing på håndverksmat som har gitt gode resultater. 

Antall produsenter og tilbydere er sterkt økende, og regionen fikk gjennom Lillehammer Live til et 

fantastisk opplegg med lokal mat på arrangement. 

Det vil i 2019 fortsatt jobbes med mobilisering, det vil jobbes med lokalmat i arrangementer, vi setter 

i gang en særlig satsing på mat inn i HORECA (hotell, restaturant og catering) og vi skal jobbe for å få 

økt andel lokalmat inn i offentlig sektor. Som i 2018 forventes det at alle tiltakene medfinansieres av 

andre aktører, slik som eksempelvis Fylkesmannen. 

Gründermotivator (Gründer- og vekstservice – 150 000 kroner) 
Regionen har over tid hatt en sterk satsing på gründere. Vi ser samtidig at vi innenfor reiseliv og IKT 

har et relativt lavt antall gründere sammenlignet med størrelsen på næringene, og at dette er to 

bransjer der vi bør få til å øke antall gründere og vekstbedrifter. Erfaringen fra håndverksmat er at en 

spisset satsing på mobilisering mot et begrenset miljø har effekter. 
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Satsingen på gründere innen reiseliv og IKT handler om mobilisering og det handler om å samle 

virkemiddelapparatet til felles innsats for disse gründerne. Satsingen innebærer ikke at vi gir et 

dårligere tilbud til andre gründere enn vi har gjort tidligere, men at noen type gründere får et spesitl 

tilrettelagt tilbud som vi også kommer til å bruke betydelige ressurser på å profilere utad.  

Oppfølging av Regional arrangementsstrategi (Reiseliv og opplevelser – 

300 000) 
Arbeidet med Regional arrangementsstrategi har blitt forsinket, men er nå i sluttfasen. Det forventes 

at strategien vil legges fram til behandling i Regionrådet i februar 2019, med behandling i 

kommunestyrene i regionen samme måned. 

Det avsettes en ramme på inntil kr. 300 000 i tiltaksmidler til å følge opp strategien i 2019. 

Disponering av rammen vil skje etter nærmere avklaring i Regionrådet.  

Snowball basisfinansiering (Reiseliv og opplevelser – 110 000) 
Det arbeides med å utmeisle en videreføring av Snowball-satsingen. Det er signalisert at det også i 

fortsettelsen vil være behov for å sette av ressurser til å koordinere og drive satsingen framover, om 

lag på samme nivå som nå. I inneværende periode har basisfinansieringen vært et spleiselag mellom 

kommunene og regionrådene i Visit Lillehammer sitt nedslagsfelt og det legges til grunn en 

tilsvarende modell for den kommende perioden.  

Arbeidet med å oppsummere erfaringene fra inneværende periode og detaljene for den kommende 

perioden er imidlertid ikke i mål. Det settes av et tilsvarende beløp som tidligere også i 2019. Det 

legges imidlertid til grunn at basisfinansieringen skal sees i sammenheng med det skisserte prosjektet 

under (Vintersportsnettverk) og at midlene først vil utløses etter nærmere redegjørelse og vedtak i 

Regionrådet. 

Styrking av vintersportsnettverket (Reiseliv og opplevelser 200 000) 
Det har vært en systematisk jobbing etter visjonen «Europas mest komplette region for vintersport 

og opplevelser» siden 2006. Fra flere hold er det gitt uttrykk for at det nå er viktig å gjøre en 

statusvurdering med tanke på hvor vi er i prosessen. Skal visjonen justeres? Hva er «mangellappen» 

nå? De senere årene har Snowball hatt et tydelig reiselivsfokus. Det er flere som nå ønsker at 

Snowball også skal ha et tydeligere vintersports«ben». Det er derfor behov for å gjennomføre en 

prosess der det avdekkes hvem som er vintersportsaktørene i regionen og hvilke ønsker de har for et 

mer formelt vintersportsnettverk.  

Prosessen vil løpe over et halvt til ett år og skal munne ut i en revidert visjon, strategi, organisering 

og handlingsplan for Snowball. Det er behov for nærmere avklaring av prosjektinnretning, 

organisering og budsjett. Det vil imidlertid neppe være mulig å fasilitere det nødvendige arbeidet 

innenfor rammene av basisfinansieringen av Snowball. Det avsettes derfor en ramme på inntil kr. 

200 000 til arbeidet, men eventuelt tilskudd betinges av behandling med positivt utfall i Regionrådet. 

Snowballkonferansen (Reiseliv og opplevelser – 75 000) 
Dette er en av tre nasjonale reiselivskonferanser som arrangeres i Lillehammer-regionen hvert år 

over to dager i februar. I 2019 arrangeres den for 9 gang.  Arrangement vil være ett av 

hovedtemaene. Konferansen gjennomføres i samarbeid med Gyro Conference. I 2018 ble 

konferansen finansiert av næringsaktørene, Oppland Fylkeskommune, Innovasjon Norge, 
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Regionrådet i Lillehammer-regionen og Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal, i tillegg til deltakeravgifter. 

Det legges til grunn at Regionrådet i Lillehammer-regionen bidrar økonomisk til å realisere 

konferansen også i 2019. 

«Storytelling» (Reiseliv og opplevelser/Kulturnæringer – 150 000) 
Storytelling handler om ulike måter å fortelle historier på for å skape høyest mulig oppmerksomhet 

og engasjement. Storytelling har blitt mye brukt begrep innen markedsføringsfaget, og det anses som 

svært viktig å fortelle engasjerende historier for å bygge merkevare og konvertere til salg. 

Storytelling kan gjøres i mange kanaler, men tekster og film er det vanligste når det kommer til 

praktisk anvendelse for næringslivet. Lillehammerregionen har som utgangspunkt en sterk nasjonal 

posisjon innen både litteratur (Unesco Litteraturby) og Film (Lillywood), og det jobbes med et 

prosjekt som kan koble disse sterke miljøene på næringslivet for øvrig for å skape Norges råeste 

storytellerklynge.  

Reiselivet er svært interessert i å bli koblet på, og dette prosjektet skal også være relevant for andre 

bransjer. Det er imidlertid nødvendig å avklare hvordan det er mest hensiktsmessig at et slikt 

tverrfaglig nettverkssamarbeid mellom TV/filmmiljøet, litteraturmiljøet og øvrig næringsliv skal testes 

ut og organiseres, og hvilket miljø som bør stå for fasiliteringen av arbeidet. Det avsettes derfor en 

ramme på inntil kr. 250 000 som kan disponeres til arbeidet når disse avklaringene er foretatt. 

Digitale forretningsmodeller for arrangementer (Reiseliv og opplevelser – 

300 000)  
Dette er Snowball-prosjekt, som gjennomføres i samarbeid med LRV og med Silje Owrenn fra LRV 

som forprosjektleder. Et fellestrekk for mange av arrangementene i regionen er at de har svært liten 

dialog med deltagere/publikummere, sponsorer og andre mulige samarbeidspartnere utover de 

offentlige bidragsyterne. Visit Lillehammer og LRV mener det ligger et potensial her gjennom å jobbe 

med forretningsmodeller som tar i bruk de digitale mulighetene for å skape engasjement og 

inntektsmuligheter. 

Regionrådet vil få en presentasjon av forprosjektet før et hovedprosjekt settes i gang, og summen 

som her er estimert er for et hovedprosjekt. 

Midlene til dette prosjektet overføres fra det tidligere Snowball-prosjektet «Innovativ 

arenaproduksjon», som utgår og erstattes av dette prosjektet. 

Sosiale medier (profilering av regionen – 100 000) 
Godt innhold og målrettede annonser i sosiale medier er nødvendig for å skape tilflyttingslyst, 

etableringslyst og stolthet. Regionen samarbeider med det fylkeskommunale prosjektet 

finnehjem.no for å få mest mulig effekt ut av de kronene som legges i innholdet til sosiale medier. 

Utvikling av konkrete film-/TV-konsepter (Kreative og kulturbaserte 

næringer – 150 000) 
Når det gjelder produksjon av film og TV for barn og unge har Lillehammer-regionen et av landets 

sterkeste miljøer. Produksjonsmiljøet har potensial til å ta på seg store produksjoner der en stor 

andel av verdiskapningen legges igjen i regionen. Ved å bidra til konseptutvikling med utspring i 

regionens miljø, legges grunnlaget for å få til slike produksjoner. I 2017 støttet Regionrådet arbeidet 
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med å realisere barne- og ungdomsfilmen Los Bandos som har blitt en stor suksess. I 2018 har 

midlene blitt lyst ut som en søkbar ordning i samarbeid med FilmInvest, men der tilknytning til 

Lillehammer-regionen som en forutsetning for å kunne søke. Interessen har vært stor og det arbeides 

ved utgangen av året med å kåre et vinnerprosjekt. Basert på erfaringene fra utlysningen i 2018 vil 

dette også vurderes som en mulig tilnærming i 2019.  

E-sport (IKT/digitalisering – 100 000) 
E-sport er en fremvoksende aktivitet, og det snakkes seriøst om at E-sport kan bli en del av Paris-OL i 

2024. I Lillehammer-regionen har vi en spydspiss i miljøet på Gausdal Videregående skole, og det er 

flere enkeltpersoner i regionen som har gjort Esport til en levevei. I 2018 arrangerte Lillehammer 

finalene i Telenorligaen ved to anledninger, og det var generelt mye ekstern oppmerksomhet rundt 

regionens poisjon innen E-sport. I 2019 vil arbeidet med å utvikle e-Sport i regionen videreføres. 

Digitallab Gudbrandsdalen (IKT /digitalisering – 100 000) 
Digitalisering har betydning i alle bransjer. Formålet med tiltaket er å få på plass en digital lab der 

bedrifter som ønsker å forstå mulighetene i digitalisering kan møte bedrifter som har kompetanse 

som kan brukes til å realisere disse mulighetene. En slik digitallab vil opprettes i tett samarbeid med 

næringsaktører. Arbeidet med en digitallab sto også i handlingsplanen for 2018, og det har vært 

jobbet med flere spor for å realisere. Når prosjektet videreføres inn i 2018, innebærer det en tro på 

at et eller flere av disse sporene skal lykkes i 2019. 

Regionmarkedsfører – ny periode (Regionprofilering – 500 000) 
Prosjektet regionmarkedsføring hadde sin oppstart august 2016, parallelt med at 

regionmarkedsføreren ble ansatt. Siden den gang har prosjektet bidratt til en høy grad av 

profesjonalisering av hvordan regionen jobber med eksternkommunikasjon. Prosjektet foreslås 

videreført, og det er avklart med Lillehammer kommune at de viderefører sin del av finansieringen. 

Det legges fram en egen sak for Regionrådet for vedtak om videreføring av prosjektet. 

Homesick (Regionprofilering – 150) 
En viktig bærebjelke i regionprofileringen er «Homesick»;  et konsept som primært retter seg mot 

potensielle tilbakeflyttere. Vi ser tydelig at det å ha en tilhørighet til regionen i utgangspunktet, både 

gjør det mer sannsynlig at flytting til regionen skjer og det øker sannsynligheten for å bli værende 

lenge. Homesick består av digital kommunikasjon gjennom hele året og to arrangementer årlig, 

henholdsvis i Oslo og på Lillehammer. Etter to års arbeid har vi nå en base i vårt CRM-system med ca. 

300 interessenter for bosetting i regionen. Disse følges jevnlig opp med nyhetsbrev og annen 

regionprofilering. Prosjektet er en videreføring av det pågående arbeidet.  

Attraksjon nye bedrifter (Regionprofilering – 0) 
Dette var et prosjekt som etter planen skulle gjennomføres i 2018, men som av kapasitetsgrunner 

hos prosjektleder ikke var mulig før på slutten av året. I forbindelse med kommende 

svangerskapspermisjon hos prosjektleder, foreslås det at prosjektet utsettes til 2020. Det vil i 

mellomtiden naturligvis jobbes med attraksjon av nye bedrifter, men det vil gjøres på en annen måte 

enn det prosjektet opprinnelig la opp til, med høy grad av målrettet og automatisert kommunikasjon. 
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Studentregionen (Regionprofilering – 200 000) 
Studentregionprosjektet har kommet godt i gang i 2018, og i 2019 er planen å komme i gang med 
konkrete tiltak. Forslaget fra styringsgruppen, der regionen er representert med Lillehammers 
ordfører, har foreslått at prosjektet finansieres med 300 000 i gjennomføringsmidler for 2019, og det 
finansiers gjennom 50 % (Kr. 150.000) fra regionrådet, 25 % (75.000) fra Studentsamskipnaden i 
Innlandet og 25 % (Kr. 75.000) fra Høgskolen i Innlandet. I tillegg til dette foreslås det å sette av 
50 000 til innleie av ekstern prosjektledelse, på tilsvarende måte som i 2018. 

Øvrige prosjekter 
Nedenfor redegjøres det nærmere for arbeidet med prosjekter som ikke er knyttet til Regional 

næringsplan. Prosjektet som omhandler OL-jubileet er ikke beskrevet eksplisitt, da det er laget fram 

en egen sak på dette til politisk behandling i samme møte som denne handlingsplanen.  

Idrett  
Lillehammer-regionen huser ikke bare jevnlig en rekke store idrettsarrangement. Regionen er også 

bosted for svært mange toppidrettsutøvere, spesielt innen vinteridrettene.  I regionen er det også 

sterke klubber som arbeider med utvikling av morgendagens toppidrettsutøvere, så vel som med 

breddeidrett. Den profilen og synligheten idretten gir regionen, bidrar til å bygge opp under 

regionens attraksjonskraft for tilflytting av idrettsinteresserte mennesker og for utvikling av 

idrettsrelatert næringsvirksomhet. Dette er viktige årsaker til at idrett over flere år har vært et 

prioritert satsingsområde for Regionrådet.  

De siste årene har arbeidet primært vært kanalisert gjennom Olympiatoppen (OLT) Innlandet, som 

Regionrådet i sin tid bidro til at ble lokalisert på Lillehammer. Arbeidet med å bygge opp et godt og 

bredt idrettsmedisinsk tilbud i regionen var en viktig forutsetning for at OLT Innlandet fra 2012 fikk 

permanent status. Regionrådet har bidratt sterkt til utviklingen av dette.  

Den andre stolpen i Regionrådets støtte til idretten har hovedfokus på morgendagens potensielle 

toppidrettsutøvere i vid forstand og arbeidet har vært spisset mot ungdom med tilhørighet i de tre 

kommunene i Lillehammer-regionen. Arbeidet retter seg mot både ungdommene selv og ikke minst 

mot apparatet rundt disse og er forankret i OLT sin filosofi og utviklingstrapp, der fokuset er på at 

«flest mulig skal holde på lengst mulig» og på å gi ungdommene en livslang kjærlighet til idretten.  

Olympiatoppen Innlandet kom med innspill til to nye prosjekter med oppstart i 2018. Begge 

prosjektene handler om å styrke det idrettsmedisinske tilbudet. 

Det første prosjektet skal sørge for bedre beinhelse. Gjennom de siste årene har vi sett at stadig flere 

yngre utøvere har en svak beinhelse. Dette har sammenheng både med kosthold og trening. Disse 

utøverne blir da ekstra skadeutsatt, og tretthetsbrudd og senskader er en konsekvens av dette. 

Derfor er det viktig for OLT Innlandet å sette inn mer ressurser på kartlegging og forebyggende 

arbeid. Da dette er en tidkrevende prosess planlegges det å gjøre dette gjennom et toårig prosjekt 

sammen med Høgskolen i Innlandet, avd. Lillehammer.  

Det andre prosjektet omhandler forebyggende tiltak knyttet til luftveisproblematikk blant 

vintersportutøvere. En rekke utøvere får ulike typer pusteproblemer og astmalignende symptomer. 

Sammen med Sykehuset Innlandet har Olympiatoppen bygd opp et tilbud for utøvere med disse 

problemene. Neste steg nå er å forebygge dette for nye utøvere. Dette ønsker OLT å få til gjennom et 
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prosjekt sammen med Høgskolen i Innlandet, avd. Lillehammer, der formålet er å utvikle gode 

trenere for alle utøvere i aldergruppen 15-18 år. Samt skolere trenere i OLT sin filosofi og 

utviklingstrapp.  

Regionrådet har vedtatt å støtte arbeidet med hvert av de to prosjektene med kr. 100 000 i året for 

2018 og 2019. 

Gudbrandsdalstinget 
Gudbrandsdalstinget er etablert som politisk arena.  Gudbrandsdalstingets mandat ble godkjent i 

møte 2. november 2018.  Her er blant annet følgende besluttet: 

Administrativ støtte / sekretariat 

Regionkontorene ved de daglige lederne utgjør til sammen administrativt støtteapparat for 

Gudbrandsdalstinget, og har felles ansvar for å legge til rette for Gudbrandsdalstinget arbeid.  

Koordineringen går på omgang mellom kontorene i denne rekkefølge: Midt-Gudbrandsdal, Nord-

Gudbrandsdal, Lillehammerregionen. 

Økonomi 

Regionrådene gir et årlig tilskudd på kr. 150.000 hver, til dekning av løpende utgifter. Aktiviteter og 

tiltak for øvrig søkes finansiert gjennom tilskudd/prosjektmidler.   

Forholdet til regionrådene 

Regionrådene inviteres til å foreslå saker som Gudbrandsdalstinget skal behandle.  Det påhviler den 

enkelte leder og daglig leder ansvar for å sette dette på dagsorden.  Den enkelte ordfører skal sørge 

for at forslag fra egen kommune/eget kommunestyre er gjort kjent for regionrådene før de gir sine 

anbefalinger.  

Gudbrandsdalstinget kan ta opp saker der oppfølging og iverksetting naturlig tilligger regionrådene. 

Drift av Regionrådet 
Det er nødvendig å avsette en økonomisk ramme for å finansiere den daglige driften av 

regionrådssekretariatet. Denne rammen skal blant annet dekke: 

• Utgifter til regional formannskapskonferanse, felles regionråd med Midt-Gudbrandsdalen og 
øvrige tiltak for å forankre Regionrådets arbeid 

• Kontorleie 

• Leie av møterom 

• Bevertning 

• IT/telefon-kostnader 

• Kontormateriell  

• Gaver/blomster fra Regionrådet i forbindelse med representasjon ol. 
 

Det forventes at behovet for midler vil ligge på om lag samme nivå siste år og det avsette derfor kr. 

200 000 til dette også i 2019. 
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