
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
 

Innkalling 
 
 
 
Møtedato: 01.12.2017 
Møtetid: Kl. 09:00 – 15:00 
Møtestad: Wadahl Høyfjellshotell 
 
Forfall må meldast snarast råd til tlf. 61 21 61 00 
Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling. 
 
 
 
Sakliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
044/17 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i 

regionrådsmøte 01.12.2017 
 

045/17 Godkjenning av protokoll frå møte i Regionrådet for 
Midt-Gudbrandsdal 14.10.2017 

 

046/17 Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 
01.12.2017 

 

047/17 Budsjett for partnerskapsmidler 2018  

048/17 Søknad om støtte til Klimasats - forprosjekt 
Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen 

 

049/17 Snowballkonferansen 2018 - søknad om økonomisk 
støtte 

 

050/17 Støtteordning for arrangement høsten 2017  
051/17 Økonomisk støtte til reguleringsplanarbeid for 

regionanlegg for hopp i Jordalen 
 

052/17 Prosjektrom 3 - søknad om utvidet prosjektperiode  

053/17 Breibandsutbygging i Midt-Gudbrandsdalen - 
etablering av styringsgruppe 

 

054/17 Møteplan 2018 for Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal  
055/17 Delegeringssaker  

056/17 Orienteringssaker i regionrådsmøte 01.12.2017  
 
Vinstra, 23.11.2017 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 01.12.2017 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 044/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/15965 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

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

 

 
 
 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Godkjenning av protokoll frå møte i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
14.10.2017 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 045/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/15966 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner protokollen frå 
regionrådsmøte 14.10.2017. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Det er ikke mottatt merknader til protokollen fra regionrådsmøte 14.10.2017. 
 
 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 01.12.2017 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 046/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/15969 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

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

 

 
Bakgrunn for saken: 
Aktuell informasjon fra Oppland fylkeskommune: 
 
 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Budsjett for partnerskapsmidler 2018 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 047/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/15863 

 
Vedlegg: 
1. Budsjett 2018 RMG forslag - for Regionrådsmøte 
2. Utvikling fondsmidler 2018 RMG 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal vedtar framlagte budsjett for bruk 
av partnerskapsmidler 2018. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Partnerskapsmidlene er det viktigste felles virkemidlet for regionale utviklingstiltak 
gjennom regionrådene i Oppland. Det er forankret i partnerskapsavtalene mellom 
regionen, fylkeskommunen og kommunene. Alle regioner og kommuner har 
likelydende avtale med Oppland Fylkeskommune. 
Nåværende partnerskapsavtale ble vedtatt i fylkestinget 8. desember 2015 og gjelder 
for perioden 2016 - 2019. 
De årlige partnerskapsmidlene er sammensatt slik at kommunene i sum skal bidra 
med minimum 40 % av det beløpet fylkeskommunen bidrar med. 
Det forutsettes i budsjettforslaget at fylkestinget i Oppland opprettholder de samme 
økonomiske rammene i 2018 som tidligere år. Beløpsmessig betyr det at Oppland 
fylkeskommune bidrar med kr. 2.500.000 pr. region og kommunene med kr. 
1.000.000 i partnerskapsmidler. 
Fylkesbudsjettet skal vedtas i fylkestinget den 12.desember 2017. 
 
Det arbeides med ny strategiplan for Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal som skal 
vedtas våren 2018. Det arbeidet er i startfasen, og en kan derfor ikke basere 
budsjettforslaget 2018 på ny strategi.  
Regionrådets budsjett for partnerskapsmidler legges derfor frem etter samme 
budsjettmodell som har vært brukt de siste årene, og så får en komme tilbake med 
justeringer etter at ny strategi er vedtatt. 
Modellen som er brukt er basert på inndelingen i vedtatt Strategiplan for Regionrådet 
i perioden 2014—2017. 
Det opereres med 5 ulike satsingsområder og i tillegg et beløp til «frie midler», dvs. til 
saker som oppstår i løpet av året, og som ikke kan defineres innenfor de konkrete 
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satsingsområdene. 
 
Vurdering: 
Det kommer klart fram i partnerskapsavtalen at regionrådet skal disponere 
hele den årlige rammen til utviklingstiltak som skal bidra til økt positiv aktivitet i 
regionen. 
Signaler fra sentrale myndigheter og fylkeskommunen er at det må legges enda 
større vekt på at midlene brukes til næringsutvikling, direkte relatert til samarbeid 
med næringslivet. Midlene skal i mindre grad brukes til bolysttiltak og andre 
allmennyttige formål. 
 
Det er i budsjettforslaget lagt vekt på de satsingsområder som regionrådet har 
vedtatt og som en den senere tiden har satt fokus på. 
Det er avsatt et større beløp til tiltak i regionrådets 3-årige prosjekt 
Gudbrandsdalsvegen. Administrasjonen mener det er et viktig prosjekt for regionen, 
og styringsgruppen trenger økonomisk handlingsrom til å gjennomføre tiltak som er i 
tråd med prosjektmandatet. 
Det er også avsatt et betydelig beløp til bredbåndsutbygging, i tråd med de signaler 
som en kommet frem om hvor viktig dette arbeidet er både fra kommunene og fra 
Oppland Fylkeskommune. 
I Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal var det historisk bygget seg opp en reserve, 
som stod på fondskonto, bestående av udisponerte partnerskapsmidler fra tidligere 
år. Nåværende partnerskapsavtale sier klart at det ikke er ønskelig, og at en må 
legge opp til et aktivitetsnivå som gjør at en bruker det økonomiske handlingsrommet 
en har til rådighet. 
Gjennom økt satsing de siste årene har bevilgningene de siste årene vært større 
enn årlig tilførsel av midler, noe som har bidratt til at fondsreserven har gått nedover 
etter klare signaler fra regionråd og Oppland fylkeskommune.  
Mye av gjenværende oppsparte midler er budet opp til ulike vedtatte bevilgninger i 
Regionrådet. 
 

 
 
 
De framlagte budsjettforslag for 2018 har en kostnadsramme på kr. 3,9 mill. 
Det er kr.400.000 høyere en forventet tilførsel av partnerskapsmidler i 2018. 
Som en ser i tabellen nedenfor kan en da ved utgangen av 2018 ha en likviditet på 
kr.340.000. Det understrekes at dette er teoretisk tall, da en er kjent med at det 
sjelden blir slik at alle prosjekter en bevilger midler til blir realisert og utbetalt samme 
år som vedtaket. Det hender også at vedtatte satsinger av ulike årsaker ikke blir 
realisert. 

 
 
Når det nå foreslås å redusere det totale budsjettet med ca.kr.0,5 mill. fra tidligere år, 
samtidig med at en velger å prioritere 2 større satsingsområder, 
Gudbrandsdalsvegen og satsing på bredbånd, får dette naturlig nok konsekvenser 
for andre budsjettposter. Administrasjonen mener likevel det vil være fornuftig å 
prioritere de viktige satsingsområdene, framfor å fordele midlene utover til mange 
små gode tiltak. 
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Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Søknad om støtte til Klimasats - forprosjekt Biogassanlegg i Midt-
Gudbrandsdalen 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 048/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/16015 

 
Vedlegg: 
1. Søknad om støtte til Klimasats-forprosjekt «Biogassanlegg i Midt-

Gudbrandsdalen» 
2. Klimasats - Søknad om støtte til forprosjekt 
3. Tilsagn om tilskudd - Biogassanlegg(301721) 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal avslår søknaden fra kommunene 

Ringebu, Sør‐Fron og Nord‐Fron, samt Midt‐Gudbrandsdal 
Renovasjonsselskap om støtte til Klimasats-forprosjekt «Biogassanlegg 
i Midt-Gudbrandsdalen». 
Søker oppfordres til å komme tilbake med en mer detaljert 
finansieringsmodell der flere aktører bidrar økonomisk. 
 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har mottatt en søknad fra kommunene Ringebu, 

Sør‐Fron og Nord‐Fron, samt Midt‐Gudbrandsdal Renovasjonsselskap om støtte til 
Klimasats-forprosjekt «Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen». 
Det er ønskelig med en mulighetsstudie om hvorvidt ett eller flere utvinningsanlegg 
for biogass basert på husdyrgjødsel og eventuelt våtorganisk avfall vil kunne 

realiseres i Midt‐Gudbrandsdalen.  
Miljødirektoratet støtter forprosjektet med inntil kr. 250 000 under forutsetning om at 
det er lokalpolitisk forankret, og at en finansierer opp prosjektet med tilsvarende 
beløp i lokale midler. Tilsagnet fra Miljødirektoratet er gyldig til 20.11.2018.  
 
Midlene skal brukes til et utredningsarbeid foretatt av eksperter på 
biogassproduksjon fra husdyrgjødsel. Sentrale spørsmål rundt råvarer, logistikk, bruk 
av biogass og biorest, skalering, klimaeffekt og økonomi skal vurderes i forprosjektet. 
Kommunene Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron og Midt-Gudbrandsdal 
renovasjonsselskap skal samarbeide om prosjektet. Det anses, fra Miljødirektoratets 
side, at det er en styrke for prosjektet at regionen ses under ett og at kommunene og 
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renovasjonsselskapet samarbeider. 
Formålet med prosjektet er å konkludere på om en skal arbeide videre for et anlegg 
for biogassproduksjonsanlegg i Midt-Gudbrandsdalen. 
Det søkes om støtte på kr. 225.000 fra regionrådet, de er videre budsjettert med at 
MGR skal dekke de resterende på kr. 25.000 for å få til en 50/50 finansiering med 
Miljødirektoratet. Det er ikke lagt opp til at kommunene selv skal bidra med 
finansiering, og etter det administrasjonen kjenner til er det heller ikke søkt 
finansiering andre steder.  
 
Vurdering: 
Det er positivt at landbrukskontorene samarbeider om utviklingsprosjekter som er 
nytenkende og bærekraftige for regionen. Temaet er høyst aktuelt i for vårt område, 
der landbruket er en av de viktigste næringene. Regionrådsadministrasjonen stiller 
seg likevel undrende til at det ikke er lagt opp til en større egenfinansiering fra 
kommunene og/eller MGRs side dersom forutsetningen fra Miljødirektoratet om 
lokalpolitisk forankring er tilstede.  
Det er i søknaden lagt opp til at regionrådet finansierer det meste av lokale midler, 
kr.225.000 er et høyt beløp. Det understrekes at administrasjonen er positiv til 
prosjektet, men det er ikke budsjettert med midler til slike prosjekter i 2017. Det faller 
også utenfor regionrådets strategiplan og prioriterte tiltak. Regionrådets prognose 
viser at budsjetterte partnerskapsmidler for 2017 er disponert.  
 
Det er positivt om prosjektet kommer i gang, og regionrådsadministrasjonen foreslår 
at en ber søker om å arbeide videre med en mer detaljert finansieringsmodell der 
flere aktører kan bidra økonomisk. Det bør også vurderes om MGR som medeier i 
prosjektet kan ta en større del av lokal finansiering. Det vil gi flere et eierskap til 
prosjektet, noe som er viktig for videre framdrift, og en vil unngå stor økonomisk 
belastning på en enkelt bidragsyter. 
 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Snowballkonferansen 2018 - søknad om økonomisk støtte 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 049/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/15858 

 
Vedlegg: 
1. Søknad om støtte til Snowballkonferansen 2018 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 70.000 til 
Snowballkonferansen 2018. 

2.  Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1, Regional 
Næringsutvikling. 
 
 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Snowballkonferansen gjennomføres for 8. gang vinteren 2018 og skal være en 
nasjonal konferanse om destinasjonsutvikling. 
Konferansens tema er; Bærekraftig reiseliv, Storytelling, Digitalisering og Innovasjon.  
Alle tema som er aktuelle vår region, både i privat og offentlig virksomhet. 
Konferansen har etter hvert etablert seg som en viktig møteplass for 
reiselivsbedrifter, arrangører, det offentlige og FOU miljøene, både regionalt og etter 
hvert også nasjonalt. 
Som tidligere år vil Visit Lillehammer ha et tett samarbeid med NHO Reiseliv om 
Konferansen, og regionrådet har mulighet til å delta i planleggingen både av innhold 
og gjennomføring. 
Visit Lillehammer har søkt Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om økonomisk støtte 
på kr.75.000. Den totale økonomiske rammen for konferansen er budsjettert til kr. 
973.000. 
 
Vurdering: 
Med bakgrunn i at kommunene i midtdalen er medlemmer av Visit Lillehammer og 
har samarbeidsavtaler med Snowball prosjektet, ser vi det som naturlig at regionen 
bidrar til Snowballkonferansen 2018. 
Vår region har stor satsing på arrangement og utvikling av turistdestinasjoner. 
Det er alltid behov for inspirasjon og faglig påfyll for å oppnå utvikling. Det er viktig for 
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lokale aktører som arbeider med festivaler, reiseliv og besøksnæring. At Regionrådet 
kan bidra til at slike arenaer som Snowballkonferansen finnes i nærområdet er 
positivt. 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har støttet konferansen tidligere også, i 2016 var 
støtten på 75.000 og i 2017 på kr. 70.000. 
I RMGs vedtatte budsjett for 2017 ligger det inne forslag om å støtte 
Næringslivets dag 2017 med kr 70.000. De midlene står udisponert og 
administrasjonen foreslår at en nå kan omdisponere midlene til Visit Lillehammer og 
Snowballkonferansen 2018. 
 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Støtteordning for arrangement høsten 2017 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 050/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/15428 

 
Vedlegg: 
1. Søknad om støtte til Juleswing 2017 
2. Budsjett Juleswing 2017 
3. Søknad om støtte til Furusjøen Rundt 
4. Budsjett FR AS 2018 
5. Søknad om støtte - Ung i Halv Styrkeprøven 
6. Kvam IL - Budsjett Ung i HalvStyrkeprøven 
7. Søknad om støtte til Markedsdag 
8. Budsjett Markedsdagen 2018 
9. Søknad om støtte til arrangement i Peer Gynt-stugu 
10. Søknad om arrangementsstøtte til rekruttering av frivillige 
11. Budsjett til jp 17/13644 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal innvilger partnerskapsmidler 
(arrangementsstøtte) til utvikling av følgende arrangement av regional 
betydning høsten 2017: 

· Hafjell - Kvitfjell Alpint AS 

kr. 20.000 til prosjektledelse for rekruttering av frivillige. 
· Kvam Markedsforening 

kr. 20.000 til prosjektledelse Markedsdager i Kvam. 
 

Sum tildelte midler høsten 2017 kr.40.000. 
Sum tildelte midler samlet 2017 kr. 310.000. 
 

2.  Prosjektene må være avsluttet og sluttrapport med anmodning om 
utbetaling må være levert Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal innen 
31.12.2018. 
Etter den tid faller støtten bort.  
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3.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal avslår søknad om 
arrangementsstøtte høsten 2017 for søkerne: 
· Kvam IL - HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo, «Ung i Halvstyrkeprøven. 
· Ringebu Selskapelige forening - Juleswing på Kaupanger. 
· Peer Gynt AS - «Hvis det skal interessere dem at vide». 
· Furusjøen Rundt AS -  «Ung i Furusjøen Rundt». 

 

 
Bakgrunn for saken: 
I budsjettbehandlingen i Regionrådets møte den 30. november 2016 ble den 
økonomiske rammen for arrangementsstøtte i 2017 behandlet i sak 60/16. 
Det ble avsatt kr. 400.000 i arrangementsstøtte for 2017. 
I regionrådsmøte den 7.4.2017, i sak 17/17, Støtteordning for arrangement våren 
2017 ble det bevilget kr. 220.000. 
I tillegg ble det høsten 2017 administrativt bevilget kr. 50.000 til Gudbrandsdal 
Musikkfest som er kostnadsført under kontoen for Arrangementsstøtte. 
Det innebærer at det er kr. 130.000 som kan bevilges nå, dersom en tar 
utgangspunkt i vedtatt budsjett. 
 
Ordningens formål er å motivere og gi mulighet for realisering av nye arrangement 
eller nye aktiviteter under allerede eksisterende festivaler og arrangement. 
Støtteordninga med fastsatte søknadsfrister sikrer at saksbehandlingen er 
forutsigbar, rettferdig, og en unngår at det kommer søknader som må behandles 
gjennom hele året. Søknadsfristen for høsten 2017 var satt til 15. oktober 2017. 
 
Søknadskriterier og forutsetninger. 
• Bare arrangementer med forankring i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommune 
er støtteberettiget. 
• Både idretts- og kulturarrangement kan støttes. 
• For å være støtteberettiget skal arrangementet minimum være et regionalt 
arrangement både for deltagere og publikum. 
• Midlene er utviklingsmidler og skal forbeholdes nye arrangementer og eller nye 
aktiviteter i forbindelse med eksisterende arrangement. 
• Midlene kan ikke brukes til drift eller fysiske investeringer. 
• For å være støtteberettiget bør det kunne vises til ringvirkninger for nærmiljøet og 
omdømmebygging og langsiktige resultater utover det enkelte arrangement 
(gjentagelse, spinoffarrangementer, rekruttering, kompetansebygging etc.). 
• Arrangementer som blir lagt til skulder- og lavsesonger vil bli prioritert. 
• For arrangementer som mottar støtte, skal det inngås en avtale som regulerer 
synliggjøring og rett til profilering av regionen i forbindelse med arrangementet. 
• Det forventes at mottakere av arrangementsstøtte stiller opp der regionrådet mener 
det er formålstjenlig med felles profilering av regionen og arrangementene. 
• Arrangementer som mottar støtte må akseptere innsyn i arrangementsarbeidet. 
I etterkant av arrangementet skal det utarbeides en evalueringsrapport med 
regnskap. 
 
Kriterier og forutsetninger er utarbeidet med utgangspunkt i ønsket om 
å videreutvikle midtdalen som en kompetent og offensiv arrangementsregion, og med 
bakgrunn i de retningslinjer som foreligger for bruk av partnerskapsmidler. Det 
understrekes at ordningen med Arrangementsstøtte er ment for å rekruttere 
arrangement som har interesse også utenfor regionen, som gir ringvirkninger og 
dermed inntekter fra tilreisende som vi ellers ikke hadde fått. Ordningen skal ikke ses 
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på som et bolysttiltak, eller et tiltak for aktivisering av barn og ungdom i egen region. 
 
Informasjonsskriv og søknadsskjema er sendt ut til kjente arrangører via mail, det er 
lagt ut informasjon på kommunenes hjemmesider og kommunenes kultur- og 
næringsavdelinger har sammen med Midt-Gudbrandsdal Næringsforening fått 
oppfordring om å informere om ordningen i sine kretser. 
Det ble også invitert bredt til et informasjonsmøte om ordningen, men møte ble avlyst 
da kun en arrangør meldte sin interesse. 
 
Vurdering: 
Generelt om søknadene: 
Det er ved søknadsfristen den 15. oktober 2017 kommet inn søknader om støtte til 6 
arrangement fordelt på 6 søkere. Det er samlet søkt om kr. 340.000. 
Historiske tall viser at det er større interesse for ordningen i forbindelse med 
søknadsfristen om våren enn det er på høsten, det var også tilfelle denne gang. 
Det er søkere som søker om kr. 50.000 eller mindre, og disse kunne da vært 
behandlet administrativt i tråd med delegasjon. I teorien kunne da alle de 
avsatte midlene vært disponert før saken hadde blitt lagt fram for Regionrådet. 
Administrasjonen har derfor valgt å legge alle søknadene frem for politisk 
behandling. 
 
 
Søknadene: 
Kvam IL 
Kvam IL søker om kr. 30.000 til utvikling av et tilleggs arrangement i forbindelse med 
HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo, «Ung i Halvstyrkeprøven». 
Det er ment som et lavterskeltilbud for å få lokal ungdom i regionen til å delta i et 
sykkelritt. 
Det er et godt og positivt tiltak at Kvam IL vil gi ungdommen i regionen et slikt tilbud. 
Administrasjonen mener tiltaket har for lite regionale ringvirkninger, og at det dermed 
faller utenfor ordningen med arrangementsstøtte.  
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden. 
 
Ringebu Selskapelige forening 
Ringebu Selskapelige forening søker om kr. 20.000 til å arrangere Juleswing på 
Kaupanger den 27.12.2017. Arrangementet er en gammel tradisjon i Ringebu som 
nå er tatt opp igjen i en fornyet drakt. Dette er først og fremst en hyggelig fest for 
bygdas innbyggere, og vi har mange andre lignende arrangementer flere steder i 
kommunene. Hyggelig og flott tiltak, men administrasjonen mener arrangementet har 
lite regional utvikling i seg.  
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden. 
 
Peer Gynt AS 
Peer Gynt AS søker om kr. 100.000 til «Hvis det skal interessere dem at vide» 
som skal være et informasjons- og opplevelsestilbud for formidling av Peer Gynt i 
perioden 10. juli -12.august. 
Tiltaket er meget bra med tanke på å få opp aktivitet etter Gudbrandsdalsvegen, med 
det er ikke et arrangement som hører under ordningen med Arrangementsstøtte. 
Administrasjonen foreslår at søknaden overføres til prosjektet Gudbrandsdalsvegen 
og at det eventuelt kan bevilges midler der.  
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Hafjell - Kvitfjell Alpint AS 
Det søkes om kr. 40.000 til arbeidet med å rekruttere flere frivillige til 
arrangementene i mars 2018. 
WC i Kvitfjell er et av regionens fyrtårnarrangement, og en aktør vi har forventinger til 
at de kan arrangere store internasjonale mesterskap i årene som kommer.  
At de nå sliter med rekruttering av frivillige, og de siste par årene har fått kraftig 
kritikk fra det Internasjonale Skiforbundet for gjennomføringen av renn er kritisk for 
arrangementet, og lite heldig for regionen som en arrangementsregion. 
Det er i våre kriterier sagt at Midlene er utviklingsmidler og skal forbeholdes nye 
arrangementer og eller nye aktiviteter i forbindelse med eksisterende arrangement. 
Det er lite innovasjon i søknaden, ingen beskrivelse av hvordan arbeidet skal foregå 
som kan være nytenkning, og det generelle budsjettet som ligger vedlagt viser 
nesten i sin helhet til kostnader som er drift eller fysiske investeringer.  
Administrasjonen mener likevel regionrådet bør gå inn med midler i prosjektet. 
Arrangøren bør få støtte til å administrere det viktige arbeide med rekruttering, slik at 
det blir en prioritert oppgave. Dermed vil en kunne få arrangementstaben opp på et 
akseptabelt nivå og bli en solid og foretrukket arrangør, også i årene som kommer. 
Administrasjonen foreslår å bevilge kr. 20.000 til prosjektledelse for rekruttering av 
frivillige. 
 
Kvam Markedsforening 
Kvam Markedsforening søker om kr.100.000 til utvikling av Markedsdag i Kvam 
Det arrangeres 2 slike dager pr. år; en på våren og en på høsten. Det er fokus på 
lokalmat, lokalt håndverk ol. Målgruppen er regionens befolkning og hyttefolk. 
Av arrangementer som tidligere har fått støtte kan Markedsdagen i Kvam 
sammenlignes med Liv Låggå i Skåbu, Fårikålfestivalen, Markedsdag i Huse Granmo 
og «Matdag» i Nedregate på Vinstra.  
Det er søkt om et høyt beløp og i budsjettet vises det til kostnader som går innunder 
drift, med unntak av posten egen innsats/forberedelse på kr. 28.000, 
Det er positivt at Kvam Markedsforening setter i gang tiltak som skaper liv i sentrum 
og som er attraktivt for hyttebefolkningen. 
Administrasjonen foreslår å bevilge kr. 20.000 til prosjektledelse Markedsdager i 
Kvam. 
 
Furusjøen Rundt AS 
Furusjøen Rundt AS søker om kr. 50.000 til utvikling av «Ung i Furusjøen Rundt». 
Ung i Furusjøen Rundt er tenkt å være et gratistilbud om deltakelse i rittet, rennet og 
løpet for elever ved ungdomsskolene og videregående skole i Midt-Gudbrandsdalen. 
Målet er å skape aktivitet, identitet, relasjoner og samhold mellom ungdommene i 
regionen. 
Det er et godt og positivt tiltak at Furusjøen Rundt AS vil gi ungdommen i regionen et 
slikt tilbud. Administrasjonen mener tiltaket har for lite regionale ringvirkninger, og at 
det dermed faller utenfor ordningen med arrangementsstøtte.  
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden. 
 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Økonomisk støtte til reguleringsplanarbeid for regionanlegg for hopp i 
Jordalen 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 051/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/15775 

 
Vedlegg: 
1. Søknad om økonomisk stønad til reguleringsplanarbeid regionanlegg for 

hopp i Jordalen 
2. Kostandsoverslag og framdriftsplan 
3. Kopi av brev fra Norges Skiforbund vedrørende Jordalen Hoppanlegg 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal avslår søknaden til Gålå 
Idrettsanlegg v / prosjektgruppa for nytt hoppanlegg i Jordalen om 
støtte til reguleringsarbeid. 
 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har mottatt en søknad om støtte til 
reguleringsarbeid på kr.130 000 fra Gålå Idrettsanlegg v/prosjektgruppa for nytt 
hoppanlegg i Jordalen.  
Økonomisk støtte til hoppanlegg i Jordalen har vært behandla i regionrådet tidligere 
også. Første gang som delegert sak i 2014, da ble det bevilget kr. 40.000 til 
gjennomføring av et forprosjekt. 
I 2016 ble det i regionrådsmøte den 20. januar, sak 6/016, behandlet en ny søknad 
fra arbeidsgruppa. Den gang ble det søkt om kr. 50.000 til prosjekteringsarbeid for 
hoppanlegg i Jordalen.  
Saken fikk da følgende vedtak: 
Saken utsettes. Det bes om at saken fremmes til kommunene først, og at en får 
tydeliggjort at interessen for anlegget er forankret både i de lokale idrettslagene, i det 
regionale hoppmiljøet, i Oppland Skikrets. Det må også klargjøres om anlegget er 
prioritert i lokale og regionale planer for søknader om spillemiddel.  
 
Vurdering: 
I følge initiativtakerne for nytt hoppanlegg i Jordalen er det behov for et slikt anlegg 
for å bevare hoppmiljøet, styrke rekrutteringen og gi et tilbud til barn og unger i 
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regionen. Det er også viktig med tanke på at en ønsker å være arrangør for større 
arrangement innen idretten. 
I søknaden vises det til at idrettslagene til nå har stilt kr 875 000 til disposisjon for 
første byggetrinn, og at de nå trenger kapital for å dekke kostnaden til eksterne 
konsulenter i forbindelse med fullføring av reguleringsplanarbeidet. 
Det er ikke vedlagt noe budsjett for selve reguleringsarbeidet som er søkt finansiert, 
men det ligger ved et helhetlig budsjett for prosjektet. Anlegget har en 
kostnadsramme på 3,5 mill. for byggetrinn 1 og 3,5 mill. for byggetrinn 2.   
Da saken om støtte til forprosjekt var oppe i regionrådet i 2016 viser vedtaket et klart 
ønske om at det må vises til at anlegget er høyt prioritert i lokale og regionale planer 
for søknader om spillemidler. Etter det administrasjonen har kunnskap om er ikke et 
hoppanlegg i Jordalen prioritert øverst fra kommunene i prioriteringen for tippemidler. 
Det er ikke lagt ved dokumentasjon eller sagt noen om dette i søknaden. Det er 
betydelige ressurser som allerede er lagt ned både i arbeidstimer og gjennom 
økonomiske bidrag blant klubbene som deltar, og ikke minst er det positivt at 
Oppland Skikrets stiller seg bak arbeidet med hoppanlegget. 
Regionrådsadministrasjonen er positiv til arbeidet, men finner det vanskelig å støtte 
søknaden, med bakgrunn i retningslinjer for bruk av partnerskapsmidler. 
Partnerskapsmidler skal gå til utviklingstiltak og ikke til medfinansiering av større 
utbyggingsprosjekter. Da finnes andre ordninger som blant annet tippemidler. 
Administrasjonen mener det vil være uheldig å gå utenom denne praksis, og det vil 
legge premisser for lignende søknader som kan komme i framtiden. Det vises også til 
vedtatt budsjett for 2017, det er ikke avsatt midler til slike prosjekter. 
 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Prosjektrom 3 - søknad om utvidet prosjektperiode 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 052/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/15845 

 
Vedlegg: 
1. Søknad om støtte til utvidet prosjektetperiode Prosjektrom3 
2. 0061_001 
 
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. 

 

 
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: 
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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. 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Breibandsutbygging i Midt-Gudbrandsdalen - etablering av 
styringsgruppe 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 053/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/16145 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal vedtar å opprette en styringsgruppe 
som skal arbeide for økt breiband utbygging i Midt-Gudbrandsdalen. 
 

2.  Styringsgruppen skal bestå av ………………………………………. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Både samfunn og teknologi er i sterk endring.  
Breibandstatistikk viser at i det sentrale østlandsområde har ca. 90 % av 
befolkningen tilgang til høykapasitets nett, mens innlandsfylkene og Finnmark ligger 
særlig langt etter. Her har bare 77 % av befolkningen tilgang til breiband, og da med 
vesentlig tregere nett. 
Regionen har et stort behov for en kraftig kapasitets økning i breibandsnettet, både 
med tanke på fastboende, lokalt næringsliv og for hytteeiere. Breiband er viktig 
infrastruktur for å «henge med» i utviklingen i samfunnet og være 
konkurransedyktige både som næringsliv og som bosted. 
Det er satt fokus på problematikken, og signalene fra kommunene i Midt-
Gudbrandsdalen, Oppland Fylkeskommune og lokalt næringsliv er at utbygging av 
breiband er et viktig satsingsområde de nærmeste årene.  
Administrasjonen i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal gjorde sammen med 
næringsmedarbeiderne i kommunene i midtdalen en undersøkelse av behovet for 
breibåndsutbygging våren 2017, responsen var god, og den viste at det er et behov 
for utbygging. 
Samme gruppe sendte også en søknad om NKOM midler våren 2017. Søknaden 
nådde ikke opp, og erkjennelsen er at for å få tildelt midler derfra må en prioritere tid 
og ressurser i arbeidet med søknaden. 
  
Vurdering: 
Dersom en skal lykkes med en felles satsing på breiband må oppgaven prioriteres 
høyt, både med tanke på menneskelige og økonomiske resurser. Etter råd fra andre 
regioner som har lykkes med sine søknader til NKOM foreslår 
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regionrådsadministrasjonen at det etableres en styringsgruppe som er både 
administrativt og politisk representert fra kommunene i Midt-Gudbrandsdalen, og det 
bør også vurderes om en skal ha med representanter fra Oppland Fylkeskommune 
og fra lokalt næringsliv. Som et eksempel har Valdresregionen valgt å la 
styringsgruppa være sammensatt av ordfører og rådmenn i de seks kommunene.  
Styringsgruppens formål og prosjektets omfang må en komme tilbake til senere, 
dersom det blir vedtatt å opprette gruppen. En prioritert oppgave må være få sendt 
en god søknad om NKOM midler våren 2018. 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Møteplan 2018 for Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 054/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/15419 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1.  Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal vedtar følgende møteplan for 2018: 
02.02.2018. 
23.03.2018.  
19.04.- 20.04 2018 Fellesmøte med Lillehammerregionen, lunsj til lunsj. 
25.05.2018. 
07.09.2018. 
11.10 -14.10.2018 Studietur sammen med MGNF. 
30.11.2018. 

 

 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Det legges frem forslag til møteplan for 2018 etter samme møtefrekvens som 
tidligere år. 
Det er lagt inn forslag om dato for fellessamling med Lillehammerregionen, dato er 
foreslått for regionrådskoordinator der, men er foreløpig ikke behandlet i Regionrådet 
for Lillehammer. 
Det er lagt inn forslag om dato for studietur sammen med MGNF, forslag til dato er 
foreslått for administrasjonen i MGNF, men er ikke behandlet i styre. 
Det tas også forbehold om vedtak om eventuell studietur for 2018 i RMG. 
Dersom det ikke blir felles studietur avvikles det et ordinært regionrådsmøte  
den 12. oktober 2018. 
 
 
 
 
Sekreteriate for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
 
  



Side 23 av 24 

 

 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Delegeringssaker 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 055/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Ingrid Stormyrbakken 17/13501 

 
 
 
Underliggande sak: 
Saksnr. Tittel 
006/17 Midler til  Verdiskapningsprisen 2017 
005/17 Økonomisk støtte - Gardsgründer Gudbrandsdalen 2017-2020 
 
Delegerte saker til orientering: 
 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Orienteringssaker i regionrådsmøte 01.12.2017 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 056/17 01.12.2017 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 17/15967 

 
Vedlegg: 
1. 201606938-130 Oppfølging av forsøk med samordning av Karriere Oppland 

Nord-Gudbrandsdal og Kar 623827_4_0 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

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

 

 
Bakgrunn for saken: 
Det vil bli orientering om følgende saker: 
· Oppfølging av forsøk med samordning av Karriere Oppland Nord-Gudbrandsdal 

og Karriere Oppland Midt-Gudbrandsdal 
· Eventuelt andre orienteringssaker som kommer opp i møte 

 
 

 
Sekreteriatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
 


