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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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