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Saksliste 
Sak 
nr. 

Sakstittel   

   
023/17 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i 

regionrådsmøte 02.06.2017 
  

 
024/17 Godkjenning av protokoll fra møtene i Regionrådet 

for Midt-Gudbrandsdal 07.04 og 23.05.2017 
  

025/17 Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i 
regionrådsmøte 02.06.2017 

  

026/17 Søknad om tilskudd til gjennomføring av 
Sommertoget minutt for minutt 11. og 12. juli 2017. 

  

027/17 Mulighet for etablering av fengsel eller andre 
statlige arbeidsplasser til Midt-Gudbrandsdalen 

  

028/17 Samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-
Gudbrandsdal 

  

029/17 Delegeringssaker   
030/17 Orienteringssaker i regionrådsmøte 02.06.2017   
 
 
 
 



 

023/17: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 02.06.2017  
 

Innstilling: 
 

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

 
RMG-023/17   02.06.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
024/17: Godkjenning av protokoll fra møtene i Regionrådet for Midt-
Gudbrandsdal 07.04 og 23.05.2017  
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner protokollene fra 
regionrådsmøtene 07.04 og 23.05.2017. 

 
 
RMG-024/17   02.06.2017 Behandling: 
Det er kommet merknad om at møtet den 23.05.17, ble gjennomført pr. telefon/e-
post. 
 
RMG-024/17   02.06.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
 
025/17: Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 02.06.2017  
 

Innstilling: 
 

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

 
 
RMG-025/17   02.06.2017 Behandling: 

 Rektorstillingen er ved Vinstra Vidaregåande Skule er lyst og ut, det 
er gått breitt ut for å rekruttere. 
 
Innspill fra møte: Viktig at andre videregående skoler i Oppland ikke 
blir skadelidende på grunn av andre skolers overforbruk. Ber om at 
representanter fra fylkeskommunen tar med seg det signalet tilbake 
til Fylkeshuset. 
 

 Busstilbud i Gudbrandsdalen 
Nye tilbud på plass, orientering fra fylkeskommunen. 
Innspill: burde bussrute 142 mellom Sjoa og Kvam gått på gammel 
E6? Det er ikke mange minutter tidsbesparelse ved å kjøre ny E6 og 
det vil gi et mye bedre tilbud om bussen gikk etter gammel E6. 
Følges opp til neste regionrådsmøte. 



 

 Spørsmål fra Oppland Fylkeskommunen til Nord-Fron kommune. 
Er det slik at Nord-Fron-kommune har bedt grunneiere om å skrive 
under på sykkelforbund etter ny landbruksvei mellom Nord-Fron og 
Sør-Fron kommune? 
Svar fra Nord-Fron; ja, da dette er lagt som premiss for å få bygge 
veien. 
Status for prosjektet sykkelvei refereres på neste møte. 

 
RMG-025/17   02.06.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
 
026/17: Søknad om tilskudd til gjennomføring av Sommertoget minutt for 
minutt 11. og 12. juli 2017.  
 

Innstilling: 
 
 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 150.000 til Nord-Fron 
kommune til gjennomføringen av «Sommertoget minutt for minutt» med bl.a. 
sendinger i NRKs «Sommeråpent» og «Reiseradioen». 
 

 
2. 
 

 
Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1 Regional 
Næringsutvikling. 
 

 
RMG-026/17   02.06.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
027/17: Mulighet for etablering av fengsel eller andre statlige arbeidsplasser til 
Midt-Gudbrandsdalen  
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 50.000 til videre arbeid for 
statlige arbeidsplasser i Midt-Gudbrandsdalen. 
 

 

 
RMG-027/17   02.06.2017 Behandling: 
Det bør etableres en prosjektgruppe som arbeider videre med muligheter for 
etablering av statlige arbeidsplasser i regionen. 
Forslag til medlemmer 
Næringsansvarlige i kommunene 
Representant for MGNF 
Representant fra RMG 
Regionrådskoordinator sørger for etablering av prosjektgruppe. 



 
RMG-027/17   02.06.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
028/17: Samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-Gudbrandsdal  
 
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal anbefaler at Karriere Oppland avslutter 
prøveordningen, og at en ikke arbeider videre med sammenslåing av 
Karriere Oppland sine avdelinger i Nord- og Midt-Gudbrandsdal. 
 

 
2. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal anbefaler at en går tilbake til tidligere 
organisering der Karriere Oppland sine avdelinger i Nord- og Midt-
Gudbrandsdal fortsetter som selvstendige avdelinger med egne ledere. 
 

 

 
RMG-028/17   02.06.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
029/17: Delegeringssaker  
 

Innstilling: 
Delegerte saker blir tatt til orientering. 
 
 
RMG-029/17   02.06.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
030/17: Orienteringssaker i regionrådsmøte 02.06.2017  
 

Innstilling: 
 

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

 
 
RMG-030/17   02.06.2017 Behandling: 

 Status for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal sitt tre-årige prosjekt 
Gudbrandsdalsvegen. 
Prosjektleder Vigdis Holmestad ga en muntlig orientering i møte. 
 

 

 Orientering om regionrådets arrangement på Rudi Gard og Gålå i 
forbindelse med åpning en av Peer Gynt den 04.august. 



Regionrådskoordinator ga en muntlig orientering i møte om at  
invitasjoner er sendt ut med svarfrist 12. juni. 
 

 Orientering om foreløpig program for regionrådet og MGNF sin felles 
studietur fra den 12. -15.10.2017 
Regionrådskoordinator ga en muntlig orientering i møte om at 
flybilletter og hotell er reservert og at detaljer program er under 
arbeid. 

 
 
RMG-030/17   02.06.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 



 

 
 

 
 
 


	Saksliste

