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Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal avslår søknaden fra Patrik Huse 
om støtte til utvidet prosjektperiode for Prosjektrom3. 

 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 01.12.2017: 
 
Behandling i møte: 
 

 
RMG- 052/17 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
Bakgrunn for saken: 
Patrick Huse søker Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om støtte til å utvide 
prosjektperioden for «Prosjektrom 3» 
Med bakgrunn i rapporten fra Prosjektrom3, budsjetter og erfaringer presenterer 
Patrick Huse 5 ulike forslag til 3 års utvida prosjektperiode med støtte fra Nord-Fron 
kommune (NFK), Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal (RMG) og Oppland 
fylkeskommune (OFK). 
Forslag 1: 
Er knytt til ideen om samlokalisering av kulturaktiviteter i TIP-bygget, som 
er kostnadsregnet til kr 750.000 over 3 år – fordelt mellom NFK, RMG og OFK. 
I tillegg er det ønske om fri husleie. 
Forslag 2: 
Gjelder etablering i TIP-bygget uavhengig av samlokalisering med andre 
aktører. Det blir søkt om kr 150.000 årlig - fra de samme offentlige aktørene i 3 år.  
I tillegg er det ønske om fri husleie. 
Forslag3: 



Her legger Patrick Huse opp til å bli værende i det gamle ysteribygget der han er 
nå. Han ønsker å opprettholde aktiviteten slik den er i dag i 3 nye år, men samtidig 
utvide den pedagogiske aktiviteten. Det blir søkt om kr 150.000 årlig - fra de samme 
offentlige aktørene. 
Forslag 4: 
Huse fortsetter i ysteribygget i ett år, men da i påvente av bedre lokalisering. Det blir 
søkt om kr 150.000 fra NFK, og kr 100.000 kvar fra RMG og OFK. 
Forslag 5: 
Patrick Huse avslutter arbeidet i Prosjektrom3 fra nyttår. 
 
Nord-Fron kommune vedtok i kommunestyret den 14.11.17 med 13 mot 11 stemmer 
følgende: 

Kommunestyret ønsker å videreføre prosjektrom3. 
1. Det gis støtte med 150.000 for 2018. 
2. Videre tilskudd for 2019 og 2020 vil bli vurdert i løpet av 2018. 

 
Det er ikke kjent om OFK vil støtte prosjektet videre. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har tidligere støttet Prosjekrom3 med kr.100.000 fordelt 
over 2 år, 2016 og 2017, etter vedtak gjort i sak 4/16 fra møte den 20.1.2016.   

 
Vurdering: 
I følge søker så har Prosjektrom3 vært et vellykket prosjekt som har hatt interesse 
langt utover det lokale publikum. Det er stipulert 2.800 besøkende over en 
prosjektperiode på 2 år. I tillegg har Prosjektrom3 og aktiviteten fått bred omtale i 
presse. Patrick Huse både synliggjør og understreker i sin rapport fra Prosjektrom3 
at det er en forutsetning med offentlig støtte for å drive slike prosjekt. Kunstneren 
foreslår ulike modeller for videreføring av dagens prosjekt, med ønske om noe ulik 
økonomisk støtte avhengig av ulike alternativ. 
 
Det er positivt at Huse har lykkes med sitt arbeid med etableringen av Prosjektrom3 
og at regionrådet kan se resultater av å ha bevilget prosjektmidler som starthjelp til 
prosjektet. 
Partnerskapsmidler skal brukes til utviklingstiltak, og ikke til investeringer eller 
ordinær drift. Prosjekter der flere aktører samhandler om utvikling som kommer 
regionen til gode skal prioriteres. For bedrifter og personlige selskaper finnes andre 
ordninger, bl.a. hos Innovasjon Norge. 
Huses aktivitet, er som mange andre foretak, positive for regionen. Administrasjonen 
mener likevel at søknaden ikke kan støttes da prosjektet nå er over i en driftsfase, og 
det er lite nytt som er tilført prosjektet som har regionale ringvirkninger. 
 
Sekreteriate for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
 


