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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 
 
 
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. 
 
 

 


