ÅRSMELDING
FRA STYRET I MIDT-GUDBRANDSDAL NÆRINGSFORENING 2014
Styre og ledelse
Styret har siden årsmøtet den 14. mars 2014 bestått av:
Øivind Skurdal, Dialecta Kommunikasjon AS (leder)
Anni Byskov, Annis Pølsemakeri (nestleder)
Geir Kåre Kroken, Isoterm AS
Ann Irene Stokke, Snøhetta Regnskap Sør-Fron AS
Ola Stormorken, Tiller–Vimek AS
Hege Anita Tveit, J. Tveit Smie AS
Styret har i 2014 hatt 6 møter og behandlet 44 saker, herav et eksternt styremøte i Oslo.
Daglig leder har vært Per Morset, fra 1. september i redusert stilling (60 %).
Regnskapsfører har vært Snøhetta Regnskap Sør-Fron AS og revisor Gudbrandsdal Revisjon AS
v/Tomas Smevik.
Foreningen har kontor i Nedregt. 54, Vinstra og en ukentlig kontordag i Ole Steigs gt.9, Ringebu.
Regnskapslovens krav
Foreningen avlegger regnskap i samsvar med regnskapslovens krav.
Styret bekrefter at regnskapet for 2014 gir et rettvisende bilde av foreningens eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat.
Forutsetning om fortsatt drift er til stede, og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Medlemsaktivitet
Foreningen har pr. 01.01.2015 138 medlemsbedrifter, mot 133 ved forrige årsskifte.
Det ble i 2014 kjørt en vervekampanje, der medlemmene ble oppfordret til å verve nye
medlemmer. Det ble lokket med vervepremier, men kampanjen ga lite resultat. Vervepremien
ble vunnet av Trond Bråthen.

Med bakgrunn i en konkret forespørsel har styret gjort vedtak om at bedrifter utenfor regionen
kan tas opp som medlemmer på samme vilkår som lokale. Vi har nå fått 2 Lillehammerbaserte
bedrifter som medlemmer.
Det har i 2014 vært avholdt følgende medlemsmøter / åpne møter / kurs:
21.-22. januar, Gudbrandsgard Hotell, (i samarbeid med Visit Lillehammer): Kurs i pakking, salg og
distribusjon, del 1. 19 deltakere.
25. januar, VVS (i samarbeid med Karrieresenteret): Temamøte for betongbransjen. 25 deltakere.
29. januar, Sygard Grytting(i samarbeid med regionrådet): Temamøte om arrangement. 26
deltakere.
13. februar, VVS (i samarbeid med Karrieresenteret): Temamøte E 6, møte med
hovedentreprenørene. 50 deltakere.
11.mars, Dale-Gudbrands Gard (i samarbeid med Visit Lillehammer): Kurs i pakking, salg og
distribusjon, del 2. 11 deltakere.
14. mars, Dale-Gudbrands Gard: Årsmøte. 10 deltakere.
10. april, Rudi Gard: Næringslivets dag (i samarbeid med MGNH, regionrådet og Sparebank 1). Ca.
100 deltakere.
25. august, Rondablikk: Temamøte reiseliv. 19 deltakere.
29. august, VVS (i samarbeid med VVS og regionrådet, på vegne av venneforeningen for VVS):
Seminar om samarbeid mellom VVS og næringslivet. Ca. 100 deltakere.
29. august, Sødorp Gjestgivergård (på vegne av venneforeningen for VVS): Gjenforeningsfest for
gamle VVS-elever. 92 deltakere.
15. september, Rudi Gard: Oppsummeringsseminar for prosjekt ”Gudbrandsdalsvegen”. 27
deltakere.
16. – 19. oktober, medlemstur til Sunnmøre, med 50 deltakere. Regionrådet som organiserte
årets tur, deltok med 9 personer. I tillegg var det 2 kommunale deltakere, samt representasjon
fra NAV og Visit Lillehammer, mens resten var MGNF-medlemmer.
4. desember, Vinstra ungdomsskole (i samarbeid med Karrieresenteret): Temamøte E 6, status
for utbyggingsprosjektet.27 deltakere.
10. desember, Rudi Gard. Lunsjmøte med utdeling av verdiskapingsprisen og foredrag om
utviklingsmuligheter i Gudbrandsdalen v/regiondirektør Christl Kvam, NHO. 40 deltakere.
Verdiskapingsprisen ble i 2014 delt ut for 9. gang. Årets pris ble tildelt Åge Haverstad under
arrangementet på Rudi Gard den 10. desember.
En bedrift har benyttet seg av tilbudet om formidling av kandidater til bedriftsstyrer. Vår base
består nå av 15 personer rekruttert fra egen medlemsmasse. I tillegg har vi tilgang til kandidater
fra norddalen, samt basen hos Innovasjon Norge.

Kontakten med medlemmene har ellers vært holdt gjennom bedriftsbesøk, hjemmeside,
facebook og e-post.
Næringspolitisk arbeid i 2014:

Reduksjon i avgifter
Eiendomsskatt: Denne saken er forberedt for fremming i forbindelse med kommunevalget
2015.
Arbeidsgiveravgift: Næringsforeningen har forsøkt å påvirke denne saken i samarbeid med
regionrådet og ordførerne, med mål om å få satt ned arbeidsgiveravgiften i midtdalen til samme
nivå som i norddalen (fra 10,6 % til 6,4 %). Næringsforeningen har bidratt med
utredningsbistand. Dette førte imidlertid ikke fram, slik at arbeidsgiveravgiften forble uendret.
Bomavgifter på ny E 6: Næringsforeningen er representert i E 6 Forum, og deltar gjennom dette i
arbeidet for å forbedre finansieringen og bompengeordningen.
En henvendelse om nivået på kommunale avgifter for hytter i Skåbu er ikke fulgt opp.
E6
Daglig leder deltar i E 6 Forum som er et samarbeidsorgan for Statens Vegvesen, kommunene,
fylkeskommunen, næringslivet og transportørene.
Næringsforeningen har, sammen med resten av E6-forum, deltatt i kronikk i GD for å prøve å få
Ringebu kommunestyre til ikke å ta opp igjen trasevalget forbi Vålebru. Foreningen har også
levert uttalelse til forprosjekt for parsellen Elstad – Frya, med eget forslag til løsning av
tilknytningen mellom Vålebru sentrum og ny E 6 (første gang fremmet i 2013). Det er også sendt
uttalelse om kryssløsningen på Frya, som støtte til Tine Frya.
Næringsmessige virkninger: Foreningen arbeider for at lokalt næringsliv skal få mest mulig nytte
av E 6 – prosjektet. Serien med temamøter for næringslivet (se ovenfor) er et ledd i dette.
Næringslivet i Nord-Gudbrandsdal har også vært invitert til disse møtene.
Vinstra vidaregåande skole
Næringsforeningen har også i 2014 engasjert i seg i utviklingen av VVS, både studietilbudet ved
skolen og utbyggingsprosjektet. Det er sendt henvendelser til OFK om elektrofaget særskilt, i
samarbeid med Opplæringskontoret for elektrofag, samt en fyldigere uttalelse om det totale
opplæringstilbudet ved skolen.

Næringsforeningen deltar i månedlige kontaktmøter med VVS, Karrieresenteret og ordførerne.
MGNF er observatør i LUT-samarbeidet (skole – lærebedrifter). Foreningen har også deltatt i 2
møter mellom regionrådet og lokale fylkestingsrepresentanter om utviklingen ved skolen.
Daglig leder er leder av Kompetanseforum ved Karrieresenteret, der også representanter for
VVS, opplæringskontoret for bygg- og elektrofag, NAV, Oppland fylkeskommune, regionrådet og
kommunene er representert.
Næringsforeningen har tatt initiativ til å danne en venneforening ved VVS og har så langt tatt
ansvaret for driften av foreningen. Etter to mislykkede forsøk på å få til arrangementer for
tidligere elver, ble det i forbindelse med byfesten på Vinstra arrangert et godt besøkt seminar om
samarbeid mellom skole og næringsliv på VVS. Samme kveld ble tidligere VVS-elever invitert til
gjenforeningsfest på Sødorp Gjestgivergård, dessverre med for dårlig deltakelse.
Som oppfølging av seminaret er det holdt et eget møte mellom representanter for
elektrobransjen, Karrieresenteret og MGNF. Målet er å få organisert lokal utdanning av
prosjektledere til næringslivet.
Næringsprogram Oppland
På oppdrag fra regionrådet gjennomførte MGNF i 2012-13 første fase i det som skulle bli et
større næringsprosjekt. Dette vakte stor oppmerksomhet, bl. a . i fylkeskommunen som
oppfordret Nord-Gudbrandsdalen til å gjøre et tilsvarende arbeid. Med utgangspunkt i disse,
samt rapporten fra ei arbeidsgruppe som var nedsatt på bakgrunn av et initiativ fra ordfører
Pryhn i Sel, vedtok fylkestinget i 2013 å bevilge 15 mill. kr. til ekstraordinære tiltak for
næringslivet i Oppland, først og fremst Midt- og Nord-Gudbrandsdalen, samt Valdres.
Dette arbeidet, som skal gå i 3 år, kom i gang på nyåret i 2014. Innovasjon Norge er engasjert til å
stå for gjennomføringen. Daglig leder i MGNF er midtdalens representant i prosjektgruppa, mens
styret for Innovasjon Norge er styringsgruppe.
I første omgang ble bedriftene tilbudt å gjennomgå en kostnadsfri prosess med
forretningsmodellering, med sikte på å identifisere aktuelle bedriftsutviklingstiltak. 16 bedrifter
fra Midt-Gudbrandsdalen hadde ved årsskiftet meldt sin interesse for å delta i dette.
I neste runde skal det nå i gang kompetanseutviklingstiltak: Digital kommunikasjon, salgsledelse
for handels- og servicenæringen, samt en mentorordning innen økonomi og administrasjon.
Det tredje prioriterte tiltaket er etablering av bedriftsnettverk innen prioriterte bransjer.

Samlokalisering av næringsutviklingsarbeidet
Sammen med Næringshagen er det sendt et forslag til regionrådet, fylkeskommunen og
kommunene om samlokalisering av offentlige og private næringsutviklingsfunksjoner i MidtGudbrandsdalen. Det har så langt ikke vært interesse i kommunene eller regionrådet for å følge
opp dette. Fra fylkeskommunen har det imidlertid kommet positive reaksjoner.
Gudbrandsdalsvegen
Næringsforeningen startet prosjektet ”Vegen til nye muligheter” i 2009. Den siste delen av
prosjektet har gått ut på å gjøre nåværende E 6 til et attraktivt alternativ for den delen av
trafikken gjennom Gudbrandsdalen, som ikke skal fortest mulig fram, dvs i hovedsak
turisttrafikken. Prosjektet ”Gudbrandsdalsvegen” har vært konsentrert om strekningen Fåvang
(Øyer grense) – Kvam (Sel grense). Det har vært finansiert med tilskudd fra
Samferdselsdepartementet (500’) og Oppland Fylkeskommune (375’). Prosjektet ble avsluttet
med et oppsummeringsseminar på Rudi Gard 15. september, og har nå gått over i en løpende
utviklingsprosess.
Fylkeskommunen, regionrådet og Visit Lillehammer har bedt MGNF om å følge opp porsjektet
videre. De 5 lokale arbeidsgruppene: Fåvang, Ringebu, Sør-Fron, Vinstra og Kvam, fortsetter. Det
er inngått avtale med Sør-Fron kommune om prosjektledelse for det videre arbeidet lokalt.
”Gudbrandsdalsvegen” har vært involvert i samarbeid med mange andre prosjekter og prosesser:
”Into Norway” (Visit Lillehammer / Snowball: internasjonal markedsføring), kunstplan Oppland
(OFK, Visit Lillehammer og Statens Vegvesen), tiltak på avlastet vegnett (Statens Vegvesen),
attraksjonsskilting på E 6 (Visit Lillehammer, Nasjonalparkriket Reiseliv og Statens Vegvesen),
informasjon på rasteplasser (Statens Vegvesen og Visit Lillehammer), kulturlandskapsprosjektet i
midtdalen (utsiktsrydding).
I mars deltok representanter for lokale arbeidsgrupper og daglig leder på Studietur til England i
regi av ”Into Norway”.
Lokal mat
Ett av de prioriterte oppfølgingstemaene i ”Gudbrandsdalsvegen” er utvikling av
lokalmattilbudet. Sammen med prosjektet ”Midtdalsbonden inn i framtida” er det tatt initiativ til
etablering av et lokalmatnettverk. Som start på dette ble det arrangert et besøk på Vinavang den
8. april, der 10 utplukkede representanter for primærproduksjon, foredling og reiseliv deltok.
MGNF var også medarrangør for en workshop om småfe på Fåvang den 5. november, som vil bli
fulgt opp av ei egen arbeidsgruppe.

Andre saker som næringsforeningen har engasjert seg i:
-

-

Arbeidet med å få realisert vegforbindelsen Gålå (Vendalen) – Kvitfjell har fortsatt i
2014,sammen med involverte parter. Det er sendt uttalelser til pågående planarbeid i
Ringebu og Sør-Fron kommuner. Prosjektet er nå tatt inn i samfunnsdelen i kommuneplanen
for Sør-Fron, men avvist som foreløpig uaktuelt av Ringebu kommune.
Daglig leder har formidlet kontakt og deltatt i møter mellom medlemsbedrifter og Innovasjon
Norge.
Daglig leder har på forespørsel bidratt med bistand og rådgivning overfor enkeltbedrifter.
Lokal ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere (Otta)
Bedre rydding og merking av Troll-løypa, etter oppfordring fra Venabu Fjellhotell.
Formidlet innspill om tomt for fengsel på Frya, på vegne av Polmar Skar.
Varslingssystemet ved stenging av fv 27 ved dårlig vær, etter oppfordring fra Spidsbergseter
Gudbrandsdal Hotell, koordinert med Lastebileierforbundet v/Åge Widme.
Argumentert mot omregulering av utleiehytter på Gålå til private hytter.
Tatt initiativ til koordinering av fellesstand på Hyttemessa 2015. Følges opp i samarbeid med
Regionrådet.
Daglig leder deltar i månedlige kontaktmøter med kommunale og regionale
næringsmedarbeidere, samt næringshagen.
Daglig leder representerer MGNF i styret for Kunnskapsstugu AS.
Daglig leder har deltatt i prosjektgruppe for bedriftsnettverk på Gålå.
Daglig leder har deltatt i arbeidsgruppe for utvikling av Ringebu prestegard.
Daglig leder har deltatt i styringsgruppa for kulturlandskapsprosjekt i midtdalen (FMLA).
Daglig leder har deltatt i styringsgruppa for regionalt folkehelseporsjekt.
Daglig leder har deltatt i prosjektgruppe for forvaltningsplan for Lågen.
Daglig leder holdt foredrag om ”Gudbrandsdalsvegen” i Ringebu Rotary 11. februar.
Daglig leder holdt foredrag om næringsutvikling i Midt-Gudbrandsdalen for NAV 18. februar.
Daglig leder holdt foredrag om næringslivet i Gudbrandsdalen på Voksenopplæringssenteret i
Ringebu 10. mars.
Daglig leder holdt foredrag om samarbeidsutfordringer i Gudbrandsdalen for regionrådene i
Gudbrandsdalen og OFK på Lillehammer 4. april.
Daglig leder holdt foredrag om samarbeidsutfordringer i Gudbrandsdalen på seminar om
byregionprogram Lillehammer i Ringebu 28. august.
Daglig leder holdt foredrag om hyttepolitikk for studiegruppe fra Sigdal og Krødsherad
kommuner i Hafjell 9. oktober.
Daglig leder holdt foredrag om ”Gudbrandsdalsvegen” på møte om kunst i landskapet i
Ringebu prestegard 12. oktober.
Daglig leder holdt foredrag om samarbeidsutfordringer i Gudbrandsdalen på åpent felles
formannskapsmøte på Rudi Gard 13. oktober.

-

-

Andre arrangementer som næringsforeningen har bidratt til:
World Cup Kvitfjell 2. mars: Profilering av medlemsbedriftene i bilag til GD og i arenaen, samt
stands for bedriftene i målområdet. Liten oppslutning fra medlemmene.
Utdeling av fag- og svennebrev på VVS 7. november: Samarbeid med OFK og regionrådet.
MGNF har fått laget kiste til bruk i forbindelse med utdelingen.
MGNF har bidratt med markedsføring m.v. av Det Store Pulsslaget, en trimaksjon for lokalt
næringsliv.
Fellesstand under Fårikålfestivalen i Ringebu 4.oktober. Kun en bedrift deltok
(Gudbrandsdalsmusea).
Media
MGNF har fast spalte i Ringebuposten (3 utgaver i 2014).
MGNF og foreningens virksomhet var i 2014 omtalt 24 ganger i GD, 13 ganger i Dølen og 1
gang i Nationen.

