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Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 03.02.2017 
   
 

 
 

 
 

Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 001/17 03.02.2017 Irene Teige Killi 
 

 
 

 

 
Saksansvarleg Arkiv  Arkivsaknr. 17/135 

Irene Teige Killi 033, &17,  Journalpost 17/1023 

 
 
 
 
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner møteinnkalling og sakliste. 
 
 

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
Irene Teige Killi 
Regionkoordinator 
 
 

 



 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
 
Politisk sak       
 
 

 

 
 

 
 

Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
30.11.2016 
   
 
 

 
 

 

Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 002/17 03.02.2017 Irene Teige Killi 
 
 

 

 
Saksansvarleg Arkiv  Arkivsaknr. 17/136 

Irene Teige Killi 033, &17,  Journalpost 17/1025 

 
 
 
Det er ikke mottatt merknader til protokollen fra regionrådsmøte 30.11.2016. 
 
 
 
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner protokollen frå 
regionrådsmøte 30.11.2016. 

 
 

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
Irene Teige Killi 
Regionkoordinator 

 



 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
 
Politisk sak       
 
 

 

 
 

 
 

Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 03.02.2017 
   
 

 
 

 
 

Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 003/17 03.02.2017 Irene Teige Killi 
 

 
 

 
Saksansvarleg Arkiv  Arkivsaknr. 17/137 

Irene Teige Killi 062,  Journalpost 17/1031 

 
 
 
Aktuell informasjon fra Oppland fylkeskommune. 
 
 
 
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tar informasjonen til orientering. 
 
 

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
Irene Teige Killi 
Regionkoordinator 
 
 

 



 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
 
Politisk sak       
 
 

 

 
 

 
 

Støtte til dokumentar om Peer Gynt og kulturarven fra Gudbrandsdalen 
   
 

 
 

 
 

Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 004/17 03.02.2017 Irene Teige Killi 
 

 
 

 
Saksansvarleg Arkiv  Arkivsaknr. 17/100 

Irene Teige Killi 223 Journalpost 17/867 

 
Vedlegg: 

1 Søknad om støtte til dokumentar om Peer Gynt og kulturarven fra 
Gudbrandsdalen 

 

 
 

 

 

 
Oppsummering av saka: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger inntil kr. 200.000 til Peer Gynt AS til 
produksjon av dokumentar om Peer Gynt Teateret på Gålå i samarbeid med Fjords 
TV. 
 
Bakgrunn for saka: 
Peer Gynt AS har på vegne av Fjords TV søkt Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
om økonomisk støtte til produksjon av en dokumentarfilm om Peer Gynt. 
 
Peer Gynt AS ønsker, i samarbeid med Fjords TV, å produsere en dokumentarfilm i 
forbindelse med at det i 2017 er 150 år siden Henrik Ibsen leverte manuset til Peer 
Gynt til sin forelegger. Dokumentaren som er tenkt å ha en lengde på 60. - 90. 
minutter, skal skildre produksjonsprosessen av Peer Gynt på Gålå, og det vil bli 
intervju med medvirkende og vist klipp fra forestillingen. I tillegg vil de vise historien 
bak dramaet Peer Gynt, og Ibsens reise gjennom Gudbrandsdalen på leting etter 
segn og historier. 
 
Peer Gynt AS søkte i først omgang Oppland Fylkeskommune om et bidrag til 
prosjektet på kr. 300.000. Der fikk de avslag, og ble samtidig oppfordret om å søke 
midler fra regionrådet og Østnorsk Filmsenter. 
Prosjektet har et totalbudsjett på kr. 1,1 million og det er søkt om en delfinansiering 
på kr.200.000 fra regionrådet. 
 
Prosjektet er tenkt finansiert slik: 
 
 

Finansiering: Kroner 

NRK visningsrett – NRK1 – beste sendetid 200.000 

Østnorsk filmfond/andre fond 200.000 

Peer Gynt as 300.000 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 200.000 

Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune 200.000 

SUM:  1.100.000   



 
 
Vurdering: 
Peer Gynt Stemnet, med bl.a. teateret på Gålå, er en viktig aktør og motor for kultur 
og reiseliv i regionen. Peer Gynt Stemnet er nevnt som et fyrtårnsarrangement i 
regionrådets strategiplan for 2014-2017. 
Hele Gudbrandsdalen vil trolig dra nytte av en slik tv-produksjon og dokumentaren vil 
kunne gi god omtale av kulturarven og regionen. 
Programmet vil kunne være med å forsterke regionen som reisemål, og det gir god 
mulighet for å skape nysgjerrighet og reiselyst til midtdalen. Markedsverdien er 
selvfølgelig størst for Peer Gynt AS men vil komme hele Gudbrandsdalen til gode. 
 
Regionrådskoordinator har fått muntlig bekreftet fra ledelsen i Peer Gynt AS at det 
ikke foreligger planer om å søke regionrådet om midler til andre prosjekter i 
jubileumsåret. Det gis ikke driftsstøtte til P.Gynt fra regionrådet i Midt-Gudbrandsdal. 
 
Saka blir lagt fram for regionrådet slik 
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger inntil kr. 200.000 til Peer Gynt 
AS til produksjon av dokumentar i Peer Gynt Teateret på Gålå samarbeid 
med Fjords TV. 
 

 
2. 

 
Forutsetningen for at støtten utbetales: 

a) Finansieringsplanen ellers er oppfylt. 
b) Prosjektet har signert avtale med NRK om visning av programmet. 
c) Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal etter avtale kan benytte 

materialet fra dokumentaren til markedsføring mm. 
d) Anmodning om utbetaling skjer innen 31.12.2017. 

 

 
3. 
 

 
Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1 Regional 
Næringsutvikling. 

 
 

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
Irene Teige Killi 
Regionkoordinator

 



 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
 
Politisk sak       
 
 

 

 
 

 
 

Innovasjonsløft Gudbrandsdalen 
   
 

 
 

 
 

Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 005/17 03.02.2017 Irene Teige Killi 
 

 

 
Saksansvarleg Arkiv  Arkivsaknr. 17/194 

Irene Teige Killi    Journalpost 17/1394 

 
Vedlegg: 

1 Søknad om medfinansiering - Innovasjonsløft Gudbrandsdalen 
2 Prosjektplan - innovasjonsløft Gudbrandsdalen 2017 
3 Skisse innovasjonsløft 

 
 

 

 

 
 
Oppsummering av saka: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal innvilger kr. 80 000 til Skåppå Kunnskapspark 
AS sitt arbeidet med å realisere utviklingsprogrammet «Innovasjonsløft for 
Lillehammer og Gudbrandsdalen».  
 
Bakgrunn for saka: 
Skåppå Kunnskapspark AS søker Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om kr. 80 000 
i støtte til prosjektet «Innovasjonprogram Gudbrandsdalen». Prosjektet har som 
ambisjon å hjelpe bedriftene til å heve sin innovasjonsevne gjennom et strukturert 
utviklingsprogram, for å bidra til sysselsettingsvekst i den enkelte bedrift og i 
programmets geografiske nedslagsfelt. 
Skåppå Kunnskapspark AS er prosjekteier, men vil gjennomføre 
utviklingsprogrammet i nært samarbeid med Gudbrandsdal industrinettverk. 
Prosjektet er basert på metodikk og erfaringer fra Ringeriksregionens Innovasjonsløft 
som er finansiert av Buskerud Fylkeskommune og Kunnskapsdepartementet. 
Skåppå Kunnskapspark AS og Gudbrandsdal industrinettverk vil stå for 
rekrutteringen av bedrifter og oppfølgingen mellom samlingene. Det faglige innholdet 
på samlingene leveres i sin helhet av Innoco AS i samarbeid med lokal prosjektleder. 
For beskrivelse av hvordan prosjektet er tenkt gjennomfør vises det til vedlegget. 
 
Kostnader og finansieringsplan fremgår av tabellene under. Det er lagt inn en 
betydelig egeninnsats fra de deltakende bedriftene. Øvrige kostnader knytter seg i 
første rekke til innleid kompetanse fra Innoco, rekrutteringsarbeid, oppfølging mellom 
samlingene og generell prosjektledelse.  
Innovasjon Norge har muntlig bekreftet at de vil støtte opp om prosjektet. 
Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal har bevilget kr 80.000 og administrasjonen i 
Regionrådet i Lillehammer regionen har innstilt på å støtte prosjektet med kr.80.000. 
Sparebank 1 Gudbrandsdal og Sparebanken Lom og Sjåk har bekreftet sin støtte.  
 
 



Kostnader Timer Timepris Sum 

Eget arbeid i bedriften 2 000 600 1 200 000 

Rekruttering 50 1 100 55 000 

Samlinger 100 1 100 110 000 

Prosjektledelse og rapport 50 1 100 55 000 

Oppfølging mellom 
samlinger 100 1 100 110 000 

Innoco (5 samlinger) 
  

600 000 

Reisekostander 
prosjektgruppe  

 
35 000 

Diverse materiell 
  

50 000 

TOTALT 
  

2 215 000 
 

    

     

Finansiering 
 

Egenandel (timer) 1 200 000 

Egenandel (kr) 100 000 

Innovasjon Norge 375 000 

Sparebank1 Gudbrandsdal 100 000 

Sparebank1 Lom og Skjåk 100 000 

Sparebank1 Hedmark 100 000 

Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen 80 000 

Regionrådet i Midt-Gudbrandsdalen 80 000 

Regionrådet i Lillehammer-regionen 80 000 

TOTALT 2 215 000 
 

    

 
Vurdering: 
Sysselsettingvekst er en viktig målsetting for enhver region som har ambisjoner om å 
fremstå som attraktiv og konkurransedyktig. Veksten kan komme i form av nye 
etableringer og gründerskap, eller i form av vekst i eksisterende virksomheter. 
Innovasjonsløftet retter seg nettopp mot denne siste målgruppen.  
 
Skal bedrifter lykkes med økt verdiskaping og vekst, er et fokus på innovasjon som 
regel helt avgjørende. Endringer foregår raskere i dag og gode prosjekter må i større 
grad involvere brukere og kunder tidlig i utviklingsløpet. Innovasjonsprosesser må 
derfor åpne opp for læring og feiling gjennom tidlig testing og justeringer underveis.  
 
Erfaringsmessig er det ofte relativt sett enklere å få til sysselsettingvekst gjennom 
videre utvikling av etablerte bedrifter. Regionrådsadministrasjonene mener derfor at 
det er en viktig oppgave å få disse til å jobbe systematisk med innovasjonsprosesser.  

 
Erfaringene fra Ringeriksregionen gode og det er ventelister for å få delta på dette.  
 
Det er positivt at programmet gjelder for hele Gudbrandsdalen og at både banker og 
Innovasjon Norge signaliserer at man ønsker å støtte opp om programmet 
økonomisk.  
 
 
 
 



Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal innvilger kr. 80 000 til Skåppå 
Kunnskapspark AS sitt arbeidet med å realisere utviklingsprogrammet 
«Innovasjonsløft for Lillehammer og Gudbrandsdalen».  
 

 
2. 

 

Bevilgningen gis under forutsetning om at prosjektet blir fullfinansiert, og at 
Innovasjon Norge og regionrådene i Lillehammer regionen og nordalen 
støtter søknaden med tilsvarende beløp.  
 

 
3. 

 

Minimum 30 % av bedriftene som tas opp i programmet skal ha tilhørighet i 
midtdalsregionen. 
 

 
4. 

 
Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1, Regional 
Næringsutvikling. 
                                                                                                       

 
 

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
Irene Teige Killi 
Regionkoordinator

 



 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
 
Politisk sak       
 
 

 

 
 

 
 

Furusjøen Rundt - World Series 2017 og VM 2019 
   
 

 
 

 
 

Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 006/17 03.02.2017 Irene Teige Killi 
 

 

 
Saksansvarleg Arkiv  Arkivsaknr. 16/1755 

Irene Teige Killi 223, C21 Journalpost 17/746 

 
Vedlegg: 

1 Søknad om støtte til WS 2017 - internasjonalisering Furusjøen Rundt. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
Oppsummering av saken: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger et tilskudd til forprosjekt på kr. 200.000 i 
2017 til Furusjøen Rundt as sitt arbeid med å søke om VM i Terrengsykkel i 2019. 
Det foreslås å ikke bevilge midler til hovedprosjekt i denne omgang. 
 
Bakgrunn for saken: 
Furusjøen Rundt as vil søke om å arrangere VM for Terrengsykkel i 2019.  
For å søke om VM kreves det at en har arrangert Word Series (WS) for terrengsykkel 
i forkant, noe Furusjøen Rundt as har søkt om for 2017. 
I tiden mellom at vedlagte søknad ble skrevet og sendt til regionrådet er det avklart at 
Furusjøen Rundt har fått tildelt WS for 2017 som skal avvikles den 22.juli 2017. 
Første skritt på vegen til en VM søknad er dermed tatt. 
 
Furusjøen Rundt søker Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om midler til finansiering 
av forprosjekt i 2017 på kr. 250.000, og til hovedprosjekt i 2017 -2019 på kr. 500.000. 
Samlet søknadssum til RMG er kr. 250.000 pr. år for perioden 2017, 2018 og 2019. 
Se budsjett og finansieringsplan for forprosjekt og hovedprosjekt i vedlegg1 side 31 
og 32. 
Vertskommunen, Nord-Fron, har i vedtak den 13.12.2016 gitt tilsagn om årlig tilskudd 
til Furusjøen Rundt på kr 250.000 for årene 2017, 2018 og 2019, samlet kr. 750.000 
slik som det er søkt om. 
 
 
Vurdering: 
Furusjøen Rundt as har gjennom mange år, sakte men sikkert, etablert seg som en 
solid arrangør av både sykkelritt og turrenn på ski. 
Arbeidet har stort sett vært gjort på dugnad og frivillig basis, med likevel med en høy 
grad av profesjonalitet, og med store langsiktige målsettinger og ambisjoner. 
At det nå har fått tildelt WS vitner om at Furusjøen Rundt as er sett på som en 
arrangør som leverer kvalitet. 
RMG har i disse åra gitt utviklingsmidler til Furusjøen Rundt. De har bl.a. vært blant 
dem som har søkt mest og fått mest arrangementsstøtte (kr.290.000 i perioden 2012 
til 2016). RMG har også vært bidragsytere til deres 3-årige utviklingsprosjekt som er 
gjennomført og avsluttet, med samlet kr.500.000 over de 3 siste år. 



De har brukt midlene godt, og gjennomført etter de planer som har fulgt søknadene. 
At de nå søker om midler til å påta seg enda større arrangement viser at det har 
brukt tidligere tilskudd til å oppnå ønskelige målsetninger, og nå er klare for nye og 
større oppgaver. 
 
I regionrådets strategiplan er Attraktivitet og opplevelser i Midt-Gudbrandsdalen ett 
av satsingsområdene. Der er Furusjøen Rundt nevnt som et av 
fyrtårnsarrangementene som regionrådet skal stimulere til utvikling. 
 
Et VM arrangement i vår region vil kunne gi ringvirkninger for reiselivet både på kort 
og lang sikt. Å få synligjort og videreutviklet sykkelproduktet vil komme flere til gode. 
 
Administrasjonen er positiv til Furusjøen Rundt AS sin VM søknad, men ser likevel 
utfordringer med å støtte både forprosjekt og hovedprosjekt nå. Det begrunnes med 
RMG sin totale økonomiske ramme, og at en ikke bør forplikte seg for 2018 og 2019 
før RMG sitt budsjett er fastsatt for de samme år. 
 
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger et tilskudd på kr. 200.000 i 
årene 2017 til Furusjøen Rundt as sitt forprosjekt med å søke om VM i 
Terrengsykkel i 2019. 
 

2. Forutsetningen for at støtten utbetales er at prosjektet blir fullfinansiert. 
 

3. Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1, Regional 
Næringsutvikling. 
 

4. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal avslår for 2017 et tilskudd på kr. 
250.000 pr år i 2018 og i 2019 til Furusjøen Rundt as sitt hovedprosjekt med 
å søke om VM i Terrengsykkel i 2019.  
 
 

 
 

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
 Irene Teige Killi 
Regionkoordinator

 



 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
 
Politisk sak       
 
 

 

 
 

 
 

Snowballkonferansen 2017 - økonomisk støtte 
   
 

 
 

 
 

Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 007/17 03.02.2017 Irene Teige Killi 
 

 
 

 
Saksansvarleg Arkiv  Arkivsaknr. 16/1736 

Irene Teige Killi 223, U64 Journalpost 17/226 

 
Vedlegg: 

1 Søknad om støtte til Snowballkonferansen 2017 
2 Prosjektbeskrivelse søknad SB 2017 

 

 
 

 

 
 

Oppsummering av saken: 
Det foreslås at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal støtter Snowballkonferansen 
2017 med kr. 70.000. 
 
Bakgrunn for saken: 
Snowballkonferansen gjennomføres for 7. gang 1. og 2. februar 2017 i Øyer. 
  
Konferansens tema er; destinasjonsutvikling, bærekraft og konkurranseevne.  
Alle tema som er svært aktuelle vår region, både i privat og offentlig virksomhet. 
 
Konferansen har etter hvert etablert seg som en viktig møteplass for 
reiselivsbedrifter, arrangører, det offentlige og FOU miljøene, både regionalt og etter 
hvert også nasjonalt. 
 
I år som i fjor har Visit Lillehammer et tett samarbeid med NHO Reiseliv om 
konferansen. Målsettingen er at Snowballkonferansen skal bli etablert som en av de 
store reiselivskonferansene i landet. 
 
Visit Lillehammer, som arrangør av Snowballkonferansen, har søkt Regionrådet for 
Midt-Gudbrandsdal om økonomisk støtte på kr.75.000. 
Den totale økonomiske rammen for konferansen er budsjettert til kr. 805.000. 
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i at kommunene i midtdalen er medlemmer av Visit Lillehammer og 
har samarbeidsavtaler med Snowball prosjektet, ser vi det som naturlig at regionen 
bidrar både i planleggingen og i finansieringen av Snowballkonferansen 2017. 
Regionrådsadministrasjonen har hatt en plass i programkomiteen for konferansen. 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har støttet konferansen tidligere også, i 2015 og 
2016 var støtten på 75.000 pr år. 
 
I RMGs vedtatte budsjett for 2017 ligger det inne forslag om å støtte 
Snowballkonferansen 2017 med kr 70.000.  



Søknaden fra Visit Lillehammer er datert 11.11.2016 og konferansen er gjennomført 
når saken behandles i RMG. Årsaken til at den først behandles nå, er at 
regionrådsadministrasjonen ønsket en avklaring fra Oppland Fylkeskommune på om 
den økonomiske rammen for partnerskapsmidler for 2017 ble opprettholdt, før en 
eventuelt bevilget midler til konferansen. Det ble først avklart på Fylkestinget i 
desember 2016, og samsvarer med vedtatt budsjett for RMG i regionrådsmøte i 
november mnd. 2016.  
  
Vår region har stor satsing på arrangement og utvikling av turistdestinasjoner. 
Det er alltid behov for inspirasjon og faglig påfyll for å oppnå utvikling. Det er viktig for 
lokale aktører som arbeider med festivaler, reiseliv og besøksnæring. At Regionrådet 
kan bidra til at slike arenaer som Snowballkonferansen finnes i nærområdet er 
positivt. 
 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 70.000 til 
Snowballkonferansen 2017. 
  

2. Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1, Regional 
Næringsutvikling. 
 

 
 

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
Irene Teige Killi 
Regionkoordinator

 



 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
 
Politisk sak       
 
 

 

 
 

 
 

Rammetilskudd til Ung i Midtdalen - 2017 
   
 

 
 

 
 

Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 008/17 03.02.2017 Irene Teige Killi 
 

 
 

 

 
Saksansvarleg Arkiv  Arkivsaknr. 16/1518 

Irene Teige Killi 223 Journalpost 17/866 

 
Vedlegg: 

1 Søknad om rammetilskudd til aktiviteter 2017 
2 Årsplan 2017 
3 Budsjett 2017 

 
 

 

 
 

 

 
Oppsummering av saka: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er positive til Ung i Midtdalen (UiM) sitt arbeid, og 
bevilger kr 250.000 til aktiviteter i 2017. 
 
 
Bakgrunn for saka: 
Ung i Midtdalen har søkt regionrådet om et rammetilskudd på kr. 300.000 til 
aktiviteter for 2017. Totalt er det for 2017 budsjettert med kr.1.082.000 i kostnader, 
budsjettert finansiering er 350.000 fra Oppland Fylkeskommune, 432.000 samlet fra 
midtdalskommunene og 300.000 fra regionrådet.  
Vedlagt med søknaden er årsplan og budsjett, blant aktiviteter som nevnes er Kåja 
Camp, «Trygt hjem» og Internasjonalisering.  
RMG har vært en viktig økonomisk bidragsyter til Ung I Midtdalen gjennom mange år; 
i 2015 var bidraget på kr. 250.000, i 2016 på kr 300.000 og i vedtatt budsjett for 2017 
er det budsjettert med en bevilgning på kr 250.000. 
 
 
Vurdering: 
Grunnideen i Ung I Midtdalen er å gi midtdalsungdom mulighet til å realisere sine 
evner som aktive samfunnsaktører i skjæringspunktet mellom skole, kultur- og 
næringsliv. 
UiM deltar i ulike fora i Midtdalen som omhandler ungdom. Dette er tverretatlige 
grupper som jobber med forebygging, ungdomsnettverk som jobber med 
ungdomsråd, ungdomshus, UKM og andre ungdomstilbud, samt med ungdommen 
selv. Dette er viktig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter og tilbud, og for å 
fange opp trender i og ønsker fra ungdomsgruppen. Dette arbeidet foregår på tvers 
av kommunegrensene og på tvers av etater og avdelinger. 
 
Ung i Midtdalens arbeid oppfyller mye av målsettingen i Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdal sin strategiplan for 2014 -2017 sitt satsingsområde Ungdom: 
 

 



Fra Strategiplan: 

Satsingsområde 5: Ungdom. 

Strategi 1 

Ta ungdom med i styre og stell. 

 

Tiltak: 

1. Stimulere til å involvere ungdom som frivillige under regionale arrangement. 

2. Invitere ungdommen, særlig de 4 ungdomsråda til å delta i politiske og andre  

    prosesser der temaet er regionalutvikling, nytenking m.m. 

3. Holde god kontakt med ungdomsmiljøa. 

4. Beholde ordninga «Trygt hjem for en 50-lapp», for å bidra til mobil, trygg ungdom. 

 

Ung i Midtdalen er en viktig aktør for ungdommen i regionen, og en god 
samarbeidspartner for Regionrådet i Midtdalen med tanke på å oppfylle målsettinger i 
strategiplanen. Administrasjonen foreslår likevel ikke å støtte søknaden fullt ut, men 
innstiller på kr. 250.000. Det er med bakgrunn i regionrådets vedtatte budsjett og 
totale økonomiske ramme og aktivitet i 2017. 
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 250.000 til Ung i Midtdalen 
for 2017. 
 

2. Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde  5, Ungdom. 
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Støtte til Unge talenter 
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Irene Teige Killi    Journalpost 17/743 

 
Vedlegg: 

1 Søknad om støtte til Unge talenter 2016/2017 
2 Prosjektbeskrivelse og underveisrapport 2016-2017 
3 Budsjett Unge talenter 2016-2017 

 
 

 
 

 

 

 
Oppsummering av saka: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr.50.000 til «Unge talenter» - et 
forsterket regionalt opplegg for ungdom som satser på musikk og dans. 
 
Bakgrunn for saka: 
«Unge talenter» er et tilbud for barn og ungdom i Gudbrandsdalen som har ekstra 
sterk motivasjon og interesse for å utvikle seg innenfor musikk og dans, og det er 
ment som et ekstra tilbud utover det musikkskole, korps og andre kan tilby. 
Tilbudet organiseres av kulturskolene i Nord- og Midt-Gudbrandsdal i samarbeid med 
musikk- og danselinja ved Vinstra Videregående Skule.  
Det er en videreføring av prosjektet som ble startet opp skoleåret 2014/2015, og er 
tenkt avsluttet våren 2018. 
 
«Unge talenter» søker nå Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om kr. 65.000 i støtte 
for skoleåret 2016/2017. Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal er søkt om samme 
beløp.  
 
Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal har støttet prosjektet siden oppstarten, og saken 
ble behandlet i regionrådet den 9.5.2014, sak 34/14.  
 
Da ble det gjort følgende vedtak: 
 
1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal løyver kr. 50.000 i 2014 til etablering og 
oppstart av forsterka regionalt opplegg for ungdom som satsar på musikk og 
dans, i regi av Vinstra vidaregåande skule og kulturskolane. 
 
2. Løyvinga blir kostnadsført under politikkområde Kompetanseutvikling. 
 
3. Regionrådet ber om at det blir innarbeidd løyving til prosjektet også i 
budsjetta for 2015 og 2016, etter nærare avklaring gjennom rullert 
prosjektplan med kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
Det blir kravd utarbeiding av prosjektmandat og milepælplan etter plpmetoden 

 



Vurdering: 
Regionrådsadministrasjonen vurderer dette til å være en kulturskolesak, og slik sett 
en sak som ligger under kommunene og deres samarbeid om kommunalt 
musikkskoletilbud. 
Med bakgrunn i vedtaket som ble gjort i 2014 ønsker vi likevel å foreslå at en det 
bevilges midler til prosjektet for inneværende skoleår. Det er tidligere utbetalt 50.000 
til prosjektet i 2014 og 50.000 til prosjektet i 2015. 
Regionrådet bør nå gi signaler til søker om at dersom prosjektet skal fortsette i 2017 / 
2018 og årene framover må de finne andre finansieringskilder enn regionrådet. 
Vurderingen er gjort i samråd med regionrådsadministrasjonen i Nord-Gudbrandsdal. 
 
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr.50.000 til «Unge talenter» - 
et forsterket regionalt opplegg for ungdom som satser på musikk og dans. 
 

 
2. 

 
Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 5 Ungdom. 
 

 
3. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal anbefaler prosjektet «Unge talenter» om 
å finne annen finansiering en midler fra regionrådet for skoleåret 2017 / 
2018 og eventuell videre drift. 
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Uttale til inndeling i GDE - geografiske driftsenheter i Innlandet 
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Vedlegg: 

1 Forslag til inndeling i geografiske driftsenheter i Innlandet politidistrikt 
(L)(344324) 

2 Følge e-post (L)(344325) 
3 Oversikt faktatabeller (L)(344322) 
4 Tilrådning av geografiske driftsenheter v1.0 (L)(344323) 

 

 
Oppsummering av saken: 
Det anbefales at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal gir høringsinnspill om at 
Innlandet politidistrikt organiserer seg etter en modell med 5 stk. Geografiske 
Driftsenheter (GDE). 
 
Bakgrunn for saken: 
Politimesteren i Innlandet sendte den 15.12.16 over sitt forslag til organisering til 
Politidirektoratet. Han anbefalte at Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt beholdes 
som i dag; med administrasjonssted Vinstra og tjenestested Vinstra 
lensmannskontor. Distriktet fortsetter med kommunene Nord-Fron, Ringebu og Sør- 
Fron. Politidirektoratet har i sin beslutning fra januar 2017 sluttet seg til forslaget fra 
politimesteren i Innlandet. 
Ved skriv av 22.12.16 har Innlandet politidistrikt sendt over sitt forslag til inndeling i 
geografiske driftsenheter (GDE) i politidistriktet. Kommunene er gitt frist for evt. 
uttalelse innen 10.2.17. 
Det kommenteres fra leder av arbeidsgruppa at de nå er kjent med forslaget fra 
politimesteren om tjenestested / tjenesteenhet strukturen, og leder av gruppa ser ikke 
at forslaget gir grunnlag for å endre forslaget til GDE struktur. 
 
Forslag til GDE inndeling: 
Det er utredet flere modeller til inndeling, se vedlagte rapporter / vedlegg som har 
fokus på 4 stk. forslag. 
Forslag 1 – 2 stk. GDE, med Hamar og Lillehammer eller Gjøvik som adm.sted. 
Forslag 2 – 3 stk. GED, med Kongsvinger, Lillehammer og Gjøvik som adm.sted. 
Forslag 3 – 4 stk. GDE, med Hamar og Lillehammer som adm.sted. 
Forslag 4 – 5 stk. GED, med Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer 
som adm.sted. 
Arbeidsgruppa presenterer 2 av alternativene overfor høringsinstansene; 
Alternativ 2 – med 3 stk. GDE og 3 stk. adm. steder (støttes av flertallet i 
arbeidsgruppa): 



Glåmdal / Elverum / Nord-Østerdal – med adm.sted Kongsvinger 

Hedemarken / Gudbrandsdal – med adm.sted Lillehammer 

Vestoppland – med adm.sted Gjøvik. 
Alternativ 4 – med 5 stk. GDE og 5 stk. adm. steder (støttes av mindretallet i 
arbeidsgruppa): 

Glåmdalen – med adm.sted Kongsvinger 

Østerdal – med adm.sted Elverum 

Hedemarken – med adm.sted Hamar 

Gudbrandsdal – med adm.sted Lillehammer 

Vestoppland – med adm.sted Gjøvik. 
 
Vurdering: 
Det legges opp til betydelig myndighet til det enkelte GED, der ledelsen skal ha 
budsjett-, resultat- og personalansvar. Alternativ 4, med GDE Gudbrandsdal ser ut til 
å være det forslaget som i størst grad tilsvarer tidligere Gudbrandsdal politidistrikt. 
Det er fortsatt relativt stort engasjement rundt nærpolitireformen / politireformen, med 
synspunkter som blant annet går på fysiske avstander innenfor de foreslåtte GDE. Vi 
har for eksempel fått tilsendt innspill fra kommuner i Østedalen som mener forslag 2 
med GDE lokalisering Kongsvinger gir uforholdsmessig store avstander. Lillehammer 
kommune støtter alternativ 2. 
Midt- Gudbrandsdal lensmannskontor vil både med alternativ 2 og 4 sortere inn 
under Lillehammer adm.sted. Det er viktig for Gudbrandsdalen at det etableres et 
sterkt GDE på Lillehammer. 
På kort sikt kan det se ut til at alternativ 4 med 5 GDE vil bidra til at Gudbrandsdalen 
vil få et velfungerende GDE. Lensmennene er også oppfordret til å komme med 
innspill. Lensmannen i Midt-Gudbrandsdal har signalisert til adm. at han trolig vil 
anbefale at politimesteren lander på alternativ 4. 
På lengre sikt kan det tenkes at alternativ 2, som også har Lillehammer som 
adm.sted, kan gi et vel så robust fagmiljø. Men som kjent; innhold i evt. kommende 
strukturendringer er det i dag vanskelig å spå om. 
Hamar skal være base for ledelsen i Innlandet politidistrikt, og i alternativ 4 er det 
tenkt GDE lokalisering på Hamar i tillegg. Alternativ 2 opererer i forslaget ikke med 
Hamar som GDE base. 
 
 
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har følgende innspill til forslag til 
inndeling i geografiske driftsenheter (GDE) i Innlandet politidistrikt: 
2. 
2a. 
2b. 
 

 
2. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er fornøyd med at både alternativ 2 og 4 
legger opp til at Lillehammer skal være et av stedene som skal være 
administrasjonssted for GDE. 
 
 



 
3. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal mener primært at alternativ 4 med 5 
GDE enheter vil tjenekommunene i Gudbrandsdalen best. 
Sekundært vil også alternativ 2 med 3 GED være tjenlig for kommunene i 
Gudbrandsdalen. 
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Orienteringssaker i regionrådsmøte 03.02.2017 
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Det vil bli gitt muntlig orientering i møte om følgende saker: 
 

1. Invitasjon til dialog om økt samarbeid mellom regionrådene i Gudbrandsdalen  
2. Nærpolitireformen   
3. Arbeid med å styrke VVS sin posisjon – med utgangspunkt i eksisterende og 

mulige nye tilbud. Tiltak på kort og lang sikt. 
4. Påvirkningsarbeid for videre E6-arbeidet. 
5. Status i arbeidet med framtidig sykehusstruktur. 
6. Jordbruksmeldingen. 

 
 
 
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tar de framlagte sakene til orientering. 
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