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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. 
 

 
 

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
Irene Teige Killi 
Regionkoordinator 
 
 
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. 
 

 
 
 

 


