
Styrets beretning for 2010 Midt-Gudbrandsdal Næringsforening 
 
 
Styremøter 
 
MGNF styret.  
I styret for Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har det i 2010 vært 4 styremøter og det er 
blitt behandlet i alt 25 saker. 
 
Leder i MGNF ̈
Sverre Sætre har vært ansatt som leder i MGNF  i 90 % stilling. 70% av stillingen er 
øremerket prosjektet  ”Veien til nye muligheter” 
Aktiviteter: 
 
 
MGNF 
 
2010 har vært et spennende og utfordrende år for næringslivet i regionen. Finanskrisen berørte 
store deler av det regionale næringsliv i 2009. Flere bedrifter, spesielt innen bygg – og 
anleggsbransjen fikk ordrestopp og måtte permittere deler av staben. I løpet av 2010 har 
pessimismen snudd til optimisme og etterspørselen har gradvis økt utover året.   
 
MGNF har i 2010 hatt fire temaer på sin handlingsplan; TPM Lean, sykefravær, 
kommunestruktur og prosjektet ”veien til nye muligheter”  
 
 
TPM Lean;  

• Arrangert informasjonsmøter i samarbeid med TINE meierier Frya for Vinstra 
Videregående skole og repr. fra helsesektoren i kommunen 

• Besøk til Haugesund kommune der vi fikk presentert Lean  i helsevesenet 
Kommunestruktur; 

• Medlemsmøte /Østlandsforskning orienterte om ” erfaringer fra fire 
kommunesammenslutninger i Norge i perioden 05-08. Samt presentasjon av de 
økonomiske konsekvenser ved kommunesammenslåing i Midt Gudbrandsdal. 

Sykefravær; 
• Medlemsmøte Peer Gynt huset m Aps fraksjonsleder i Arbeids- og sosialkomiteen 

 Anette Trettebergstuen og doktorgradsstipendiat i psykologi i Trondheim, 
 Lisa Vivoll Straume. 
 
Prosjekt veien til nye muligheter; 
Foreningens hovedarbeid i 2010 har vært prosjektet ”veien til nye muligheter” Prosjektet ble 
initiert av MGNF høsten 07. Sommeren/høsten 08 ble det opprettet egen styrings- og 
prosjektgruppe. Prosjektet skulle ferdigstilles innen 31. 12. 2010 men grunnet 
ressursutfordringer vil delprosjekt gå ut 2011.  Prosjektets formål er å bidra til økt lønnsomhet 
i det regionale næringslivet. 
Hovedaktiviteter i prosjektet ”veien til nye muligheter” i 2010: 
 
Delprosjekt A. E6 

• Etablering av arbeidsgrupper i Vinstra og Ringebu for å arbeide med 
”tettstedsutvikling”  



• Idemylding for ungdom. Tema: ”Vinstra i fremtiden” 
• Arrangert folkemøte i Ringebu og Vinstra med tema ”tettstedsutvikling” 
• Utarbeide konsekvensanalyse for næringslivet i Kvam etter ny E6 
• Utarbeidet skisse for det nye veiserviceanlegget i Lomoen 
• Utarbeidet rapport om tettstedsutvikling i Ringebu og Vinstra 

 
Delprosjekt B. Arrangement 

• Oppstartmøte med regionale aktører. 
• Delfinansiering av IKT verktøy for å håndtere påmelding og betaling for deltakelse på 

arrangement. 
 
Delprosjekt C. Lønnsomhet 

• Oppstart av ”vertskapskurs” i november med 106 deltakere fra 32 bedrifter. 
 
 

Fagtur: 
Årets fagtur gikk til Bordeaux/Paris i oktober. Turens tema var ”varemerkebygging” 32 
bedriftsledere fra presentert noe som er deltakerrekord siden MGNF startet med fagturer  i 
2005.  
 
Verdiskapningsprisen: 
Utdeling av årets verdiskapningspris var koblet sammen med et arrangement for årets 
gasellebedrifter og et ordinært medlemsmøte. Møte var lagt til Rudi Gard i november. 
Verdiskapningsprisen for 2010 gikk til Anni Byskov for utviklingen Annies pølsemakeri. 
 
Gasellebedrifter: 
 I tillegg til verdiskapningsprisen ble og regionens 2 gasellebedrifter hyllet. Disse var  
Fron Bygg AS og Gudbrandsdal Brønnborring. Gasellearrangementet er et samarbeid med 
Regionrådet i MG og DNBNOR avd. nord Gudbrandsdal. Daglig leder i Maskinagentur AS 
Knut Brandrud  ga oss et spennende foredrag med temaet ”ledelse; klokskap eller kunnskap” 
 
Samarbeidspartnere: 
 
Vinstra Videregående skole 
MGNF deltar jevnlig i kontaktmøter med skoleledelsen ved Vinstra videregående skole 
(VVS) og drøfter saker som blant annet har betydning for rekruttering til næringslivet i 
regionen.  
 
Midtdalskommunene og regionrådet 
MGNF har et positivt samarbeid med regionrådet og mitdalskommunene. Felles lokalisering 
med NF kommune sin næringsavdeling og Regionrådet er svært viktig for å samordne 
innsatsområdene. 
 
Karrieresenteret Opus Midt Gudbrandsdal 
OPUS er en viktig opplæringstilbyder i regionen. MGNF har et tett samarbeid med OPUS for 
å bistå slik at næringslivets interesser blir ivaretatt ved utvikling og igangsetting av ulike 
studietilbud. I 2010 har blant annet MGNF sammen med Karrieresenteret Opus Midt 
Gudbrandsdal fått tildelt 460.000,- i prosjektmidler fr aWOX for å heve basiskompetansen for 
voksne i regionen. Oppstart planlegges medio mars 2011. 
 



Annet: 
Media: 
MGNF  har i løpet av 2010 blitt omtalt i alt 15 (12) ganger i GD og 6  ganger i Dølen 
 
Medlemmer: 
Midt-Gudbrandsdal næringsforening hadde ved årets utgang 112 medlemmer. Dette er en 
økning på 4 medlemmer fra 2009.   
 
Nyhetsbrev 
MGNF har gitt ut i alt 5 nyhetsbrev i løpet av 2010. 
 
Årsregnskap 
Årsregnskapet for 2010 er satt opp under den forutsetning at fortsatt drift av Midt-
Gudbrandsdal næringsforening er tilstede.  
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