Innledere arbeidsverksted – Vi bygger Innlandet!
Espen Finstad er arkeolog/kulturhistoriker i Oppland fylkeskommune og har jobbet i fylket
i 20 år. Han arbeider med hele spekteret av kulturminner og hele vår lange kulturhistorie.
Han har særlig ansvar for brearkeologi, verdiskaping på kulturminnefeltet og kulturarven i et
samfunnsperspektiv. Espen har vært mye involvert i hvordan gamle myter og fortellinger kan
brukes som inspirasjon i visjonsarbeid og produktutvikling.

Thorbjørn Wekre har jobbet 10 år som seniorrådgiver i Distriktssenteret (Nasjonalt
kompetansesenter for distriktsutvikling). Han har tidligere arbeidet ved næringsavdelingen i
Nord-Trøndelag fylkeskommune og vært leder i Steinkjer Næringsselskap i 11 år. I
Distriktssenteret har han brukt mye tid på kunnskapsbygging og formidling av
distriktskommuners roller som næringsutvikler, og han har gjennom sitt arbeide fått god
kjennskap til flere av kommunene i Innlandet blant annet gjennom læringsnettverket i det
avsluttede (2018) byregionprogrammet.

Innledere «tankedugnad»
Kristina Hegge er sauebonde og fylkesleder i Oppland Bondelag på andre året. Hun deltar
her som representant for landbruksnæringa i Innlandet. Bondelagene i Innlandet har i
underkant av 11000 medlemmer, fordelt på 67 lokallag. Lokallagene har sosiale, faglige og
politiske aktiviteter. Fylkeskontor med administrasjon ligger på Lillehammer og Blæstad.
Fylkeslaget jobber inn mot politikere og administrasjon på fylkesnivå. Fylkeslaget har også
mye kontakt med egen organisasjon på nasjonalt nivå.

Lisbeth Dahlin er assisterende regiondirektør i Integrerings-og mangfoldsdirektoratet,
med arbeidssted på Gjøvik, der ett av IMDis seks regionkontor befinner seg. Enn så lenge
har IMDi Indre Øst hovedansvar for de 69 kommunene i fylkene Hedmark, Oppland og
Buskerud og bidrar i bosetting- og kvalifiseringsarbeidet med tilskudd, prosjektstøtte og
veiledning. IMDi har et utstrakt samarbeid blant annet med fylkesmennene,
fylkeskommunene, NAV og Husbanken for å styrke mulighetene og dokumentere resultater
på integreringsfeltet i vid forstand. IMDi er med på å realisere regjeringens strategi
«Integrering gjennom kunnskap».

Nina Vaage er utdannet siviløkonom og jobber i dag i NAV Innlandet med ansvar for
avdeling organisasjonsutvikling. Hun har tidligere jobbet både i privat og offentlig sektor
(herunder bl.a. som marketingsjef i Mills konsernet, ledet Aetat på Lillehammer før det ble
NAV, jobbet med forhandlinger knyttet til tolltaster og eksportstøtte for
næringsmiddelindustrien og har vært profesjonell ballettdanser). Nina fungerte i fjor som
fylkesdirektør i NAV i Oppland.
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Gudrun S. Lohne er daglig leder i Destinasjon Trysil, som jobber for å øke
attraksjonskraften til Trysil og få flere til å besøke destinasjonen. Hun er trysling som flyttet
hjem igjen for 11 år siden. Destinasjon Trysil er eid av 200 virksomheter i Trysil. Aktørene i
reiselivet jobber tett sammen, og budskapet i dag er for eksempel utarbeidet sammen med
Hamar- og Lillehammer-regionen. Trysil jobber tett sammen med andre fjelldestinasjoner
gjennom selskapet Norske fjell og med svenske fjelldestinasjoner gjennom Scandinavian
Mountains Airport.
Reiselivet er ikke en enkeltstående næring, men omfavner mange næringer og betyr mye for
et steds bostedsattraktivitet. Reiselivsaktørene jobber derfor tett sammen med kommuner,
fylker og stat for i fellesskap realisere potensialet gjennom reiselivet.

Anita Hager er CEO og eier i Intek Engineering AS, et innovativt ingeniørselskap innen
robotisering lokalisert både på Raufoss og Hamar. Selskapet har 50 ansatte og omsetter for
over 100 MNOK og driver innen forskjellige typer bransjer. Hun er utdannet siviløkonom og
maskiningeniør fra NTNU Gjøvik, 2 barnsmor og forfatter.

Live Brimi er innleid som prosjektleder i Ottadalen Massivtre As, som er et ny etablert
selskap med satsning på massivtre i fjellfuru. Hun er utdannet økonom og kommer fra
stillingen som næringskoordinator i Vågå Kommune.

Henning Wangsnes jobber som markedssjef og kreativ leder i Valdres Natur- og
kulturpark og har ansvar for merkevarebygging av regionen Valdres. Natur- og kulturparken
er et utviklingssamarbeid eid av seks valdreskommuner, og skal være en arena for
samhandling mellom kommuner, reiseliv, kultur- og friluftsorganisasjoner, bønder og andre
næringsdrivende.

Maiken Køien Andersen er leder i ungdommens fylkesting Hedmark. UFT er en politisk
organisasjon som er uavhengig, og som jobber med og for ungdom i hele Hedmark. De
passer på så ungdommer blir hørt og ungdommens stemme blir fremmet på
fylkeskommunalt nivå.

Peggy S. Heie er administrerende direktør i Norsk senter for informasjonssikring, forkortet
NorSIS. Peggy er utdannet siviløkonom og pedagog, hun har også sertifiseringer innen ITrevisjon og IT-risk management. NorSIS er en del av regjeringens helhetlige satsing på
informasjonssikkerhet i Norge. Målgruppen for NorSIS’ aktivitet er norske virksomheter i
privat og offentlig sektor, i tillegg til kommuner og innbyggere. NorSIS opptrer som en
nøytral informasjonssikkerhetsinstans og samarbeider med virksomheter for gjennomføring
av informasjonssikkerhetstiltak. Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir
en naturlig del av målgruppens hverdag.

