
 

 

Handlingsplan 2021 - oppsummert 

Vedtatt på årsmøtet 25.02.2021.  
 

• Lage et årshjul med minimum 10 aktiviteter som er kun for medlemmer, eller der 

medlemmene har rabatt. Andre aktører (f.eks. politisk eller administrativt) inviteres inn når 

det er aktuelt.  

• Fortsette å arrangere frokostmøter og/eller temakvelder  

• Fortsette å arrangere Verdiskapingskonferansen 

• Bygge opp en styrekandidat-database som medlemmer har tilgang til  

• Gjennomføre praktisk retta kursserie basert i størst mulig grad på internkompetansen i 

regionen; lære av hverandre. Minst 4 kurs i samarbeid med Gudbrandsdal Industrinettverk. 

• Formidle næringslivets status og behov i hvert Regionrådsmøte. 

• Initiere eller bidra i minst ett prosjekt i året som involverer næringslivet i både 

MidtGudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdalen. Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen er et 

aktuelt innsatsområde.  

• Bidra til at Gudbrandsdalen fremstår som en helhetlig og attraktiv fritidsregion på 

Hyttemessa. 

• Evaluere MinGudbrandsdal.no og finne ut hvordan nettsiden eventuelt kan bli en mer 

levende og aktuell nettside med redaksjonelt/ kommersielt innhold, der et mangfoldig lokalt 

næringsliv/ lokale næringslivsfolk synliggjøres 

• Gjennomføre samarbeidsavtale med Nord-Fron kommune om Vinstra 2046 – byutvikling. 

• Gjennomføre markedsarbeid for å fremme mulighetene for «Workation i Gudbrandsdalen» 

med utgangspunkt i Innovasjonssenteret i Ringebu  

• Innholdsproduksjon for Visit Lillehammer – bidra til å sette Gudbrandsdalen på kartet. 

• Samarbeide med Karriere Oppland Gudbrandsdal, NAV og VVS for at det tilbys relevante 

utdannings- og opplæringstilbud i regionen  

• «Næring og læring» hånd i hånd: Jobbe for å knytte lokalt næringsliv tettere mot ungdom og 

unge voksne:  

o Samarbeide med Ungt Entreprenørskap  

o Tilby internship i forbindelse med Verdiskapingskonferansen  

o Identifisere og informere om muligheter for samarbeid med høyskolemiljø. 

o Yrkesfag: Rekruttering og yrkesstolthet: Samarbeide med relevante aktører for å bidra til 

balanse mellom lærlinger og læreplasser i regionen (deltakelse i forumet 

Samfunnskontrakten for flere læreplasser). Aktivt tilrettelegge for tettere samarbeid mellom 

ungdomsskolene og næringslivet, slik at elevene kan få bedre kunnskap om- og interesse for 

å velge yrkesfag. Ta en rolle i å bygge stolthet rundt yrkesfag ved å fremheve suksesshistorier 

og muligheter, i samarbeid med relevante aktører i regionen.  


