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MGNF styret.  
I styret for Midt-Gudbrandsdal Næringsforening har det i 2011 vært 6 styremøter og det er 
blitt behandlet i alt 19 saker. 
 
Leder i MGNF¨ 
Sverre Sætre har vært ansatt som leder i MGNF i 100 % stilling. 
 
Satsningsområder i 2011: 
MGNF har i 2011 hatt fem temaer på sin handlingsplan; E6,Vinstra Videregående skole, 
regionssentrum, kommunestruktur og prosjektet ”Veien til nye muligheter”. 
 
1) E6 gjennom Gudbrandsdal 
  
Parsellen Ringebu Sør-Frya og Kvam nord- Otta må finansieres (på nytt) gjennom nasjonal 
transportplan 2014-2023. MGNF har gjennom politisk arbeid fremhevet betydningen av å 
opprettholder et vedvarende politisk press på de sentrale myndigheter for å sikre E6 
utbygging gjennom dalen.  
 
2)   Vinstra Videregående skole 
 
MGNF har gjennom hele året hatt tett dialog med administrativ ledelse på VVS videregående 
skolen. MGNF har hatt flere møter med det private næringsliv hvis mål har vært å styrke 
VVS. MGNF har vært i møter med og gitt innspill til administrative og fylkeskommunale 
organ. I tillegg har MGNF har gjennom politisk arbeid fremhevet betydningen av å 
opprettholder et vedvarende politisk press på fylkeskommunale politikere  for  å sikre at 
skolen bevarer sine studietilbud.  
 
3)  Regionssentrum 
 
MGNF har gjennom politisk arbeid fremhevet behovet for et definert regionssentrum.  
MGNF har i denne sammenhengen påpekt at det er en utfordring å samles om en region, et 
regionssentrum, når Ringebu søker samarbeid sørover med legesamarbeid og 
samhandlingsreformen, sier nei til utredning om kommunestrukturen og krever å stå 
definert som regionssentrum sammen med Vinstra. 
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4)  Kommunestruktur; 
MGNF har gjennom politisk arbeid fremhevet behovet for en utredning av 
kommunestrukturen.  Sentralt i diskusjonen regionens mulighet for å etablere et større 
fagmiljø for kunne framstå som en fremtidig attraktiv bo - og arbeidsregion.  
MGNF har og ment at et felles kommunalt samarbeid om utviklingen og etablering av 
fremtidens helsetjeneste bør gå parallelt med utredningen av fordeler og ulemper med 
kommunesammenslåing i midtdalen. 
 
 
5) Prosjektet ”veien til nye muligheter” 
Prosjektet skulle ferdigstilles innen 31. 12. 2010 men grunnet ressursutfordringer måtte 
delprosjekt gå ut 2011.  Prosjektets formål er å bidra til økt lønnsomhet i det regionale 
næringslivet. 
 
Hovedaktiviteter i prosjektet ”veien til nye muligheter” i 2011: 
 
Delprosjekt A. E6: 
Informasjonsmøter for næringslivet om muligheter for lokale aktører ifb med veiutbygging. 
MGNF sitt prosjektmål om å profilere innkjøringene til tettstedene i MG vil bli ivaretatt av 
Statens Vegvesen. 
MGNF sitt prosjektmål om å etablere et signalbygg, informasjonområde, mulighet for en 
(lokal) kro/kafeteria på det nye veiserviceanlegget på Vinstra er så langt blitt ivaretatt 
gjennom foreløpige skisser fra Statens Vegvesen. 
 
Arbeid som gjenstår i delprosjektet E6 er ”kulturvegen”. Dette prosjektet ble startet opp i 
2009 men ble deretter avsluttet grunnet ressursmangel. Det er øremerket 875.000 til 
prosjektet gjennom Samferdselsdepartementet og Oppland Fylkeskommune. Av disse 
midlene står det igjen 675.000,- 
 
Delprosjekt B. Arrangement 
 
MGNF har vært initiativtaker for et fylkeskommunalt pilotprosjekt for utvikling av APP for 
mobiltelefoner for arrangører. Countryfestivalen fikk implementert APP i 2011. Rudi Gard, 
Peer Gynt  og Kvam IL vil implementere APP i 2012. 
MGNF har gjennom prosjektet del finansiert utviklingen av IKT verktøy for å håndtere 
påmelding og betaling for deltakelse på arrangement.  
 
Delprosjektet om arrangement er nå avsluttet. Fylkeskommunen valgte tidlig i 2011 å 
omprioritere tildelte midler til satsning på ”kulturvegen” Imidlertid har regionrådet i MG 
igangsatt en tre årlig prosjektstilling som vil ivareta en del av prosjektets intensjoner om å 
profesjonalisere arrangørene/arrangementene og øke ringvirkninger av dagens 
arrangement. 
 
 
 
 



Delprosjekt C. Lønnsomhet 
Avslutning av ”vertskapskurs” medio jan 2011 med 106 deltakere fra 32 bedrifter. 
 
Delprosjektet C. Lønnsomhet er nå avsluttet. 
 
Fagtur: 
Årets fagtur den 21-24 oktober gikk til Cinque Terre i Italia. 40 deltakere deltok på årets 
studietur noe som er deltakerrekord siden MGNF startet med fagturer i 2005.  
Hovedtemaene for turen var: 
 
1)Næringsutvikling i nasjonalpark. 
Vår region har grense til flere nasjonalparker. Et stadig tema er vernekrav kontra 
næringssatsning. I Italia fikk vi møte representanter fra Nasjonalparken ”Apuane” Alps. Her 
fikk vi høre konkrete eksempler på næringssatsning i nasjonalparken samt de utfordringer og 
muligheter næringsdrivende har i denne forbindelse.  
 
2) Profilering av en region. 
Vi blir presentert for Strada dell` Olio Monti Pisanisom som betyr ”olivenruten i Pisan 
fjellene”. Dette er en sammenslutting av olivenoljeprodusenter og fem omliggende 
kommuner som har som hovedformål å markedsføre regionens natur, historie og tradisjon.  
Vi fikk høre litt om sammenslutningens organisering, økonomi, markedsføringsstrategi med 
mer. 
 
3) Handlingsplan for MGNF 2012.  
Samtlige 40 deltakere deltok i fellesmøte for å diskutere strategi for MGNF 2012 
 
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 2011 gikk til Erik Isum for utviklingen ved Tine Meierier Frya. 
 
Gasellebedrifter. I tillegg til verdiskapningsprisen ble og regionens ene gasellebedrift hyllet. 
Dette var Fron Bygg AS. Gasellearrangementet er et samarbeid med Regionrådet i MG og 
DNBNOR. Konsulent Tommy Rudihagen ga oss et spennende foredrag med temaet 
”Gudbrandsdøl og/eller verdiskaper. 
 
Øvrige medlemsrettede aktiviteter: 
- 5 kompetansehevende kurs 
- 9 medlemsmøter 
- 28 bedriftsbesøk 
 
Andre aktiviteter: 
- Utdeling av fagbrev på VVS 
- Fem styremøter og en fagtur med Gudbrandsdal Industrinettverk 
- 12 politiske møter 
 



Samarbeidspartnere. 
MGNF har et stort nettverk med ulike samarbeidspartnere. Dette samarbeidet er avgjørende 
for å kunne fremme organisasjonens formål.  

Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal.  
Daglig kontakt med koordinator for regionrådet. Lokaliseringen til MGNF er en styrke da 
mange av arbeidsoppgavene, spesielt de næringspolitiske innsatsområdene, krever 
forankring i Regionrådet. Regionrådet er blant annet representert ved rådmenn og ordførere 
i regionen. Regionrådet og MGNF har og en rekke felles regionale innsastsområder. 
Samhandlingen gir større legitimitet for MGNF sitt arbeid og bidrar i større grad til 
måloppnåelse. 

 

Vinstra Videregående skole. 
MGNF deltar i månedlige møter med VVS. Deltakere i dette møtefora er rektor og ass. rektor 
ved VVS, leder for Karrieresenteret Opus MG, regionrådskoordinatoren og de tre ordførerne 
i regionen. MGNF sin rolle i dette møtefora er å synliggjøre medlemmenes behov for 
kompetanse.  

Karrieresenteret Opus Midt-Gudbrandsdal. 
Karrieresenteret Opus Midt-Gudbrandsdal er en viktig samarbeidspartner for å styrke 
kompetansen til innbyggerne i Midt-Gudbrandsdal. MGNF har hatt flere 
samarbeidsprosjekter med organisasjonen. MGNF sitter som representant i 
kompetanseforumet som har som fremste oppgave å identifisere og iverksette 
kompetansehevende tiltak for ansatte i offentlig og privat virksomhet.  

Opplæringskontoret for byggfag. 
MGNF har en formalisert samarbeidsavtale med opplæringskontoret for byggfag. 
Organisasjonen er representert av flere byggentrepenører i regionen. Dette er en viktig 
samarbeidspartner blant annet i arbeidet med å tilrettelegge for bolig – og hytteutvikling i 
regionen.  
 
Opplæringskontoret for elektrofag 
MGNF har i samarbeid med elektronæringen etablert et lærings-og utviklingteam (LUT) 
mellom aktører i bransjen og VVS. Arbeidet er viktig for å sikre kvalifisert arbeidskraft til 
bransjen.  
 
Øyer Næringsforening: 
MGNF har dialog og erfaringsutveksling med Øyer Næringsforening. Samarbeidet har først 
og fremst vært omkring den nye E6 gjennom Gudbrandsdalen.  
 
Nord-Gudbrandsdal Næringsforening (NGNF) 
MGNF har dialog og erfaringsutveksling med NGNF. Foreningene har hatt samarbeid om kurs 
på tvers av regionene.  

Primærnæringsutvalget i Midt-Gudbrandsdal 
MGNF har dialog med primærnæringsutvalget. Utvalget er et viktig talerør for 



primærnæringen og har blant annet gitt MGNF innspill i saken om naturbruksfagutdanning 
på VVS.  

Markedsforeningene i Ringebu og Vinstra 
Markedsforeningene i Ringebu og Vinstra er representert av handel-og servicebedriftene i 
MG. MGNF har hatt tett dialog med foreningene ifb med E6 arbeidet, tettstedsutvikling og 
vertskapskurs. 

Næringssjefer i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommune.  
MGNF har tett dialog med de offentlige næringslivsrepresentantene i regionen.  

Gudbrandsdal Industrinetteverk. 
MGNF har i samarbeid med NGNF vært viktige bidragsytere for etablering av Gudbrandsdal 
Industrinettverk. MGNF er i dag sekretariat for nettverket.  

Annet: 
 
Media: 
MGNF har i løpet av 2011 blitt omtalt/nevnt i alt 88 ganger i GD og Dølen( tall fra tjenesten 
Buy and Read) 
 
Medlemmer: 
Midt-Gudbrandsdal næringsforening hadde ved årets utgang 116 medlemmer. Dette er en 
økning på 15 medlemmer fra 2010.   
 
Nyhetsbrev 
MGNF har gitt ut 4 nyhetsbrev i løpet av 2011. 
 
Årsregnskap 
Årsregnskapet for 2011 er satt opp under den forutsetning at fortsatt drift av Midt-
Gudbrandsdal næringsforening er tilstede.  
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