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Lillehammerregionen 

 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Organiseringen av prosjektet er og blir slik det ble beskrevet i søknaden og framgår av oppdatert 
prosjektbeskrivelse (vedlagt). Ingen endringer. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Vi viser til søknaden og ser det ikke som nødvendig å foreta ytterligere presisering av mål i den fasen 
prosjektet nå befinner seg. Dette vil vi eventuelt komme tilbake til ved neste rapportering. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Etter mottak av tildelingsbrevet fra departementet, besluttet styringsgruppa for prosjektet at det 
skulle jobbes videre med finansiering slik at prosjektet kunne gå som planlagt. Dette var klart i 
oktober 2015. 
Arbeidet i fjerde kvartal 2015 kan stikkordsmessig oppsummeres som følger: 
• Prosjektgruppa avholdt sitt første møte 29. oktober 2015 
• Arbeid med kunnskapsinnhenting og kartlegging – delprosjekt Handlingsrom og kultur/tradisjon 
innen planlegging, forvaltning/tjenester og delprosjekt Innovasjon og verdiskaping 
• Etablering av egen nettside for prosjektet 
• Utsendelse av nyhetsbrev som etter planen skal skje kvartalsvis i hele prosjektperioden 
• Arbeid med å få på plass egne kontaktpersoner i alle kommunene – disse skal bidra med 
innsamling av data osv 
• Redigering av prosjektbeskrivelse på bakgrunn av søknad og tildelingsbrev, og gjøre den kjent i 
hele prosjektorganisasjonen 
• Legge opp gode rutiner for arbeidet i prosjektorganisasjonen 
I perioden 1. januar til 15. februar har aktivitetene primært vært følgende: 
• Forarbeid til tre regionale samlinger med 3-5 personer fra hver enkelt kommune for å arbeide 
videre med delprosjekt Handlingsrom og kultur/tradisjon innen planlegging, forvaltning/tjenester 
• Forarbeid til arbeidet med innovasjon og verdiskaping og beslutning om å gå i dialog med Hafjell, 
Venabygdsfjellet og Bjorli som eksempelområder 
• Forarbeid til arbeidet med Innovative kommuner, beslutning om å opprette en egen 
arbeidsgruppe som skal planlegge egen innovasjonsskole for samtlige kommuner høsten 2016 
• Deltagelse på nettverkssamlingen 2. og 3. februar på Gardermoen 
• Egne arbeidsmøter i prosjektgruppe og styringsgruppe i tilknytning til samlingen 
• Avholdt møte i Styringsgruppa på Gardermoen 3. februar 
• Forarbeid Gudbrandsdalsting og beslutning om at styringsgruppa selv står for videre arbeid, blant 
annet med innspill fra de tre regionrådene 
Når det gjelder kostnader, er det foreløpige beregninger som framgår av kolonnen akkumulert. Vi vil 
innen utgangen av første halvår 2016 anmode om en delutbetaling av tilskuddet fra departementet. 
Tilskuddene fra kommunene, regionrådene og fylkeskommunen er fakturert og innbetalt i samsvar 
med finansieringsplanen. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Prosjektet ble tildelt noe mindre penger enn omsøkt. For å kunne beholde planlagt aktivitet, ble det 
igangsatt et arbeid med restfinansiering – noe vi lyktes med. Dette tok noe tid, og noe planlagt 
 



 

 

aktivitet i 2015 måtte derfor vente til 2016. Dette ble tatt opp i epost til departementet 27. 
november 2015. Vi mottok svar på vår henvendelse i brev av 2. desember 2015 og har lagt 
departementets svar til grunn i det videre arbeid. Etter dette så vi at vi allikevel ville få gjennomført 
mer arbeid enn forutsatt innen årsskifte, og vi orienterte departementet om dette. Det var enighet 
om at følgende budsjettjustering meldes inn i forbindelse med rapporteringen 15. februar 2015: 
• Handlingsrom, tradisjon/kultur kr. 50.000 endret til kr. 150.000 for 2015, med tilsvarende 
reduksjon for 2016. 
For øvrig henvises til prosjektbeskrivelsen, oppdatert 15. februar 2016. 


