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Saksliste 
Sak 
nr. 

Sakstittel   

   
001/17 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i 

regionrådsmøte 03.02.2017 
  

 
002/17 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet 

for Midt-Gudbrandsdal 30.11.2016 
  

003/17 Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i 
regionrådsmøte 03.02.2017 

  

004/17 Støtte til dokumentar om Peer Gynt og kulturarven 
fra Gudbrandsdalen 

  

005/17 Innovasjonsløft Gudbrandsdalen   
006/17 Furusjøen Rundt - World Series 2017 og VM 2019   
007/17 Snowballkonferansen 2017 - økonomisk støtte   
008/17 Rammetilskudd til Ung i Midtdalen - 2017   
009/17 Støtte til Unge talenter   
010/17 Uttale til inndeling i GDE - geografiske 

driftsenheter i Innlandet 
  

011/17 Orienteringssaker i regionrådsmøte 03.02.2017   
 
 
 
 



 

001/17: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 03.02.2017  
 

Innstilling: 
 

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

 
 
RMG-001/17   03.02.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
002/17: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
30.11.2016  
 

Innstilling: 
 

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

 

 
RMG-002/17   03.02.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
003/17: Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 03.02.2017  
 

Innstilling: 
 

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

 
 
RMG-003/17   03.02.2017 Behandling: 

 Dag Arne Henriksen informerte om buss tilbudet gjennom dalen 
etter at ny E6 er på plass og den evalueringen av tilbudet som er 
gjort til nå. Se vedlegg. Det kom flere innspill i møte på at tilbudet 
i dag er for dårlig og ikke tilpasset brukernes behov.  
Administrasjonen i RMG samler koordinerer innspill og sender 
inn til Oppland Fylkeskommune. 

 

 Orientering om det 10-årige folkehelseprogrammet for 
kommunene med fokus på barn og unge sin psykiske helse og 
samarbeidet med Antidoping Norge – lokal mobilisering mot 
doping. v/ Ane Bjørnsgaard fra Oppland Fylkeskommune og v/ 
Bo Lindblad fra Antidoping Norge. Se vedlegg 

 
RMG-003/17   03.02.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
 



 
004/17: Støtte til dokumentar om Peer Gynt og kulturarven fra Gudbrandsdalen  
 

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. 

 

 
RMG-004/17   03.02.2017 Behandling: 
Olav Røssum ba om å få habiliteten sin vurdert pga styreverv i Styret for Stiftelsen 
Peer Gynt. 
Regionrådet vurderte Olav Røssum som inhabil i behandlingen av sak 4/17 med 5 av 
5 stemmer. 
   
Anne Sletten ba om å få habiliteten sin vurdert pga styreverv som vararepresentanter 
til i Styret for Stiftelsen Peer Gynt. 
Regionrådet vurderte Anne Sletten som habil i behandlingen av sak 4/17 med 5 av 5 
stemmer. 
 
Erik Stenumgaard ba om å få habiliteten sin vurdert pga styreverv som 
vararepresentanter i Styret for Stiftelsen Peer Gynt. 
Regionrådet vurderte Erik Stenumgaard som habil i behandlingen av sak 4/17med 5 
av 5 stemmer. 
 
RMG-004/17   03.02.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
 
005/17: Innovasjonsløft Gudbrandsdalen  
 

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. 
                                                                                                       

 

 
RMG-005/17   03.02.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
006/17: Furusjøen Rundt - World Series 2017 og VM 2019  
 

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.  
 

 
 
RMG-006/17   03.02.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
007/17: Snowballkonferansen 2017 - økonomisk støtte  
 

Innstilling: 
 

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

2. Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1, Regional 



Næringsutvikling. 
 

 
RMG-007/17   03.02.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
008/17: Rammetilskudd til Ung i Midtdalen - 2017  
 

Innstilling: 
 

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

2. Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde  5, Ungdom. 
 

 

 
RMG-008/17   03.02.2017 Behandling: 
Arne Fossmo kom med følgende forslag til vedtak: 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr.300.000 til Ung i Midtdalen for 2017. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
RMG-008/17   03.02.2017 Vedtak: 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 300.000 til Ung i Midtdalen 
for 2017. 
 

2. Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde  5, Ungdom. 
 

 
 
 
009/17: Støtte til Unge talenter  
 

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. 

 

 
RMG-009/17   03.02.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 



 
010/17: Uttale til inndeling i GDE - geografiske driftsenheter i Innlandet  
 

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 GDE være tjenlig for kommunene i 
Gudbrandsdalen. 
 

 

 
RMG-010/17   03.02.2017 Behandling: 
Administrasjonen orientert og beklaga at deler at teksta i denne innstillinga hadde falt 
ut i saken. Rett forslag til innstilling er som følger: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbradsdal har følgende innspill til forslag til 
inndeling i geografiske driftsenheter (GDE) i Innlandet politidistrikt: 
 

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. 
 
2a. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal mener primært at alternativ 4 
med 5 GDE enheter vil tjene kommunene i Gudbrandsdalen best. 
 
2b. Sekundært vil også alternativ 2 med 3 GDE være tjenlig for 
kommunene i Gudbrandsdalen. 

 

Korrigert innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
RMG-010/17   03.02.2017 Vedtak: 
 

 
1. 
 
 
2. 
 

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



 
 
2a 
 
 
2b 

administrasjonssted for GDE. 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal mener primært at alternativ 4 med 5 
GDE enheter vil tjene kommunene i Gudbrandsdalen best. 
 
Sekundært vil også alternativ 2 med 3 GDE være tjenlig for kommunene i 
Gudbrandsdalen. 
 
 

 
 
011/17: Orienteringssaker i regionrådsmøte 03.02.2017  
 

Innstilling: 
 

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

 
RMG-011/17   03.02.2017 Behandling: 

1. Invitasjon til dialog om økt samarbeid mellom regionrådene i 
Gudbrandsdalen 
Regionrådsadministrasjonen informerte om invitasjon til møte den 
24.februar. Det er fylkeskommunen som har invitert ordførere og 
regionrådskoordinatorer i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og 
Lillehammerregionen. 
 

2. Nærpolitireformen   
Arne Fossmo orienterte. 
 

3. Arbeid med å styrke VVS sin posisjon – med utgangspunkt i eksisterende 
og mulige nye tilbud. Tiltak på kort og lang sikt. 
Arne Fossmo orienterte om at ordførerne i midtdalen ønsker økt fokus på 
VVS og det regionale utdanningstilbudet. Det vil bli invitert til dialogmøter 
og en forventer å komme tilbake til saken i RMG på et senere tidspunkt. 
 

4. Påvirkningsarbeid for videre E6-arbeidet. 
Arne Fossmo orienterte om påvirkningsarbeidet som pågår for videre 
utbygging i samarbeid med Oppland Fylkeskommune, Sel og 
midtdalskommunene. 
Se vedlagte folder. 
 

5. Status i arbeidet med framtidig sykehusstruktur. 
Det vises til : https://sykehuset-innlandet.no/seksjon/fremtidig-sykehusstruktur 

 
6. Jordbruksmeldingen. 

Regionrådsleder og regionrådskoordinator bes om å lage en uttale til 
Jordbruksmeldingen på vegne av RMG. Uttalen sendes ut via e-post til 
regionrådsmedlemmene for godkjenning. 

 
RMG-011/17   03.02.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1cZgRo-0003Qb-4Q&i=57e1b682&c=SDCMgDp8eW3warnVPxLxLUtgxitlPlulXcDeEijTwLCzZDaN2R9U0h3OwYajwD3Rh5BZePgRRdSTtfxtEXpXrSF3UWcmmV0MpRsrJF4Aj7PdnPFtUpRgRmLCVg9znL8pq-Mpg2MrxL3e3oiX4EPJ0666r5S_TzPOjkdy1zjLybZxp_DIH_lzwjGtrnS2-RdygRvYzp8A2Am7qbAD2G7feD1MkKyOziVTLGLzdGYzSTYiwuc3O2C4i8cu78DJBELhh2SYye5Cp29BJJKhp5U6fNNCm0tg2H5_cSq2N0yy8NU
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