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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 19.03.2018 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 010/18 19.03.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/3769 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner møteinnkalling og sakliste. 

  
 

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

 

Politisk sak    

Godkjenning av protokoll fra møte i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
02.02.2018 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 011/18 19.03.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/3770 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 
02.02.2018. 

  
 

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

 

Politisk sak    

Aktuelt fra Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 19.03.2018 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 012/18 19.03.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/3771 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tar informasjonen til orientering. 

  
 

 
Saker til orientering. 
 
 
 
Sekreteriate for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
 
  



Side 5 av 16 

 

 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Regnskap partnerskapsmidler 2017 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 013/18 19.03.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/3285 

 
Vedlegg: 
1. 2017 Regnskap partnerskapsmilder  RMG 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1. 1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner regnskapet for 
partnerskapsmidler for 2017. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Vedlagt følger regnskapet for partnerskapsmidler for 2017. 
Det var i 2017 budsjettert med bruk av partnerskapsmidler på kr. 3 950 000. 
Det var basert på bruk av oppsparte midler fra tidligere år, og nye tilførte midler i 
2017 på kr. 3 500 000. 
Regnskapet for 2017 viser samla bruk av partnerskapsmidler på kr 4 346 728. 
Vedlagte oversikt viser hvordan kostnadsfordelingen er mellom de ulike 
satsingsområdene, sammenlignet med budsjett, resultat for 2016 og budsjett 
for 2018. 
Fondssaldoen pr.31.12.2017 var på kr. 2 661 442. 
 
Vurdering: 
Regnskapet viser kun utbetalte bevilgninger. I 2017 ble det gjort vedtak om 
bruk av ytterligere kr.570.000. som ikke fremgår av regnskapet, da midlene er 
bevilget til prosjekter som ikke er avsluttet og dermed ikke utbetalt enda. 
Regnskaper for 2017 inneholder også utbetalinger til flere prosjekter som er vedtatt 
tidligere år. 
Det er viktig å understreke at saldo på fondskonto ikke er frie midler. 
Pr. 31.12 2017 utgjør bevilget beløp i tidligere vedtak (i 2017 eller tidligere) som ikke 
er utbetalt totalt ca.1,8 millioner kr.  
Det viser at pr.31.12. 2017 er det ca. kr.800.000 som er udisponert og kan brukes til 
nye tiltak. Kr. 450.000 av de midlene er allerede disponert i budsjettet for 2018. 
Regnskapet viser at regionrådets midler er brukt etter planen, og at planlagt aktivitet 
er gjennomført. Det har de siste årene vært et mål om å ta ned fondssaldo og 
administrasjonen mener den nå er nede på et riktig nivå. 
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Sekreteriate for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Regnskap 2017 for sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 014/18 19.03.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/3801 

 
Vedlegg: 
1. 2017 Honnorar regionrådsleder RMG 
2. 2017 Regnskap sekretariat RMG 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1. 1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner regnskapet for 
administrasjonen av regionrådet for 2017. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Gjennom avtalen Partnerskapsordningen i Oppland samarbeider kommunene 
regionvis med fylkeskommunen om administrasjonen for regionene. 
Oppland Fylkeskommune refunderer inntil kr. 450.000 pr. år til dekning av deler av 
daglig leders lønn og sosiale utgifter. Refusjon skjer etterskuddsmessig på grunnlag 
av oversikt over medgåtte kostnader. Øvrige administrasjons- /sekretariats utgifter 
som kontorleie, telefon, data og andre driftskostnader blir finansiert av kommunene i 
regionen. Sekretariatene blir finansiert utenom partnerskapsmidlene. 
Sum sekretariats utgifter i 2017 var kr.1.073.468. Av dette var brutto lønnsutgifter kr. 
756.327. 
 
Sum utgifter er fordelt slik etter inngått partnerskapsavtale mellom Oppland 
Fylkeskommune og kommunene i midtdalen: 

Oppland Fylkeskommune kr. 418.000. 
Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommune i fellesskap: 50 % av brutto 

lønnskostnader + øvrige utgifter til adm. kr. 629.316. 
Refusjon sykelønn kr. 12.468. (gjelder refusjon tidligere ansatt). 
Komp mva. kr. 13.684. 

 
Sum honorar til regionrådsleder for 2017 er kostnadsført til kr.55.304. 
Kostnaden er likt fordelt mellom kommunene Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron. 
 
Vurdering: 
Bemanning /administrasjon for 2017 er videreført som tidligere år.  
I tillegg til daglig leder er det i regionrådet ansatt en prosjektleder for prosjektet 
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Gudbrandsdalsvegen i en tidsavgrenset prosjektstilling. Den stillingen er finansiert av 
partnerskapsmidler og innvirker ikke på sekretariatsutgiftene. 
Satser for husleie med mer er samordnet med de andre kommunene for 
interkommunale ordninger. 
 
 
 
Sekreteriate for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

ByR - anmodning om bevilgning av midler for 2018 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 015/18 19.03.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/3820 

 
Vedlegg: 
1. Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis - anmodning om politisk 

behandling 
2. Fra Byregionprogram til Gudbrandsdalspraksis - styringsgruppas anbefaling 

til felles saksframlegg 171207 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1. 1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal innvilger kr 100.000 i 2018 til 
oppfølging av Byregionprogrammet. 

1. 2. Bevilgningen er forutsatt at Lillehammerregionen og Regionrådet for 
Nord-Gudbrandsdal bevilger tilsvarende beløp. 

1. 3. Beløpet kostnadsføres under satsingsområde 3, Regionalt samarbeid 
på flere områder. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal behandlet for første gang deltakelse i ByR- 
programmet høsten 2013 i sak 68/13. Siden den gang har det vært deltagelse både i 
prosjektets fase 1 og fase 2 sammen med Lillehammer kommune, Oppland 
Fylkeskommune, regionrådet for Lillehammerregionen og regionrådet for Nord-
Gudbrandsdal. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal vedtok å finansiere fase 2 med 
kr. 50.000 i året i perioden 2015-2017 i sak 40/15 i møte den 4.9.15. 
Prosjektet har gått etter planen og er nå i sluttfasen. 
For å opprettholde prosjektorganisasjonen og aktiviteten fram til rapport- og 
regnskapsfrist til departementet 30. september 2018, og i påvente av mer 
permanente løsninger, er regionrådene anmodet om å bevilge midler til arbeidet i 
2018. Det anmodes om at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 100.000. 
 
Vurdering: 
Aktiviteten det er lagt opp til i 2018 er basert på vedtak i alle involverte kommuner. I 
tillegg er regionrådene i Lillehammerregionen, Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal og 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal oppfordret av styringsgruppa for ByR om å 
vedta: 

1. Igangsetting av arbeidet med en Gudbrandsdalspraksis under fire hovedoverskrifter: 
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medvirkning/demokrati, tjenestetilbud, planlegging og åpne dører, og med følgende tre tiltak:  
a. Samarbeid med de øvrige kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med planstrategi for neste 
kommunestyreperiode.  
b. Arbeide for å opprette en kommunikasjonsplattform/innbyggerdialog for hele regionen.  
c. Opprette/vurdere oppretting av kommunalt råd for deltidsinnbyggere, senest innen konstituering av nytt 
kommunestyre.  
2. Etablere Gudbrandsdalsting med mandat slik det framgår av saken og følgende modell:  
a. Gudbrandsdalsting/Gudbrandsdalsmøte - samling av 2-3 representanter fra hvert formannskap og 
fylkesutvalget  
b. Gudbrandsdalsting/Ordførermøte – kommunenes ordførere og fylkesordfører - minst en gang i året  
3. I videre arbeid med samfunnsutvikling/Gudbrandsdalspraksis bidra aktivt til utvikling der regionen har 
opplagte fortrinn og potensiale, så som forskning, utdanning og formidling for utvikling av fjellsamfunn.  
4. Regionrådene i Nord-Gudbrandsdal, Midt-Gudbrandsdal og Lillehammerregionen anmodes om å bidra 
med tilskudd til videre arbeid i 2018, i påvente av mer permanente løsninger  

 
Kommunestyret i Ringebu gjorde identisk vedtak den13.2.18, Sør-Fron den 20.2.18 
og Nord-Fron den 22.2.18. Det gir signaler om at en ønsker å videreføre ByR 
arbeidet, og at en har intensjoner om bevilge omsøkte midler. 
 
Det er i budsjettet for regionrådet avsatt kr. 40.000 til ByR arbeid for 2018. 
Administrasjonen tilrår likevel at en bevilger kr 100.000 til arbeidet. 
 
 
Sekreteriate for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Innspill til Oppland fylkeskommunes regionale planer for verdiskapning, 
kompetanse og samferdsel 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 016/18 19.03.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/3992 

 
Vedlegg: 
1. Regional planer - høringsuttalelse 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 

1. 1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal slutter seg til administrasjonens 
vedlagte innspill til Oppland Fylkeskommunes regionale planer for 
verdiskapning, kompetanse og samferdsel. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Etter vedtak i fylkesutvalgssak 3/18 den 23.1.18. har Oppland fylkeskommune lagt ut 
forslag til regional plan for verdiskaping, regional plan for kompetanse og regional 
plan for samferdsel ut til offentlig ettersyn og høring.  
 
Plan for kompetanse: 
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2665&FilId=6254 
Plan for samferdsel: 
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2666&FilId=6253 
Plan for verdiskaping: 
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2664&FilId=6252 
 
Den overordnede ambisjonen i Regional planstrategi for Oppland 2016 - 2020 er 
vekst i befolkningen og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland. Planene skal bygge 
opp om utviklingen av attraktive og robuste bo- og arbeidsmarkeder. For å få dette til 
har Oppland fylkeskommune utarbeidet tre regionale planer for samfunnsområdene; 
verdiskaping, samferdsel og kompetanse. Planene er utarbeidet bl.a. på bakgrunn av 
utfordringer og muligheter beskrevet i Opplandsstatistikken, Innlandsutvalgets 
rapport, gjeldende planstrategi og scenarier for Oppland som er utarbeidet av 
Telemarksforskning.  
 
Planer for hele Opplandssamfunnet  
Regionale planer skal ta for seg samfunnsspørsmål som krever avveiing og avklaring 
mellom forskjellige interesser over sektor- og kommunegrenser og er et virkemiddel 

https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2665&FilId=6254
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2666&FilId=6253
https://www.oppland.no/Handlers/fh.ashx?MId1=2664&FilId=6252
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for kommune, fylke, stat og private og offentlige aktører. Planene er derfor utarbeidet 
i samarbeid med hele «Opplandssamfunnet». Planene skal ha et langsiktig 
perspektiv og bidra til samordnet innsats og forpliktende samarbeid. I planprosessen 
og i arbeidet med planstrategien er det avklart felles mål, strategisk retning og 
hvordan planene konkret skal følges opp gjennom tiltak beskrevet i 
handlingsprogrammet. Planene skal danne grunnlag for fylkeskommunens 
prioriteringer og gi forutsigbarhet på de tre utvalgte politikkområdene. Planene skal 
legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig 
planlegging og virksomhet i regionen.  
 
Regional plan for verdiskaping skal bidra til økt verdiskaping og arbeidsplassutvikling i Oppland. 
Den regionale planen for verdiskaping skal også bidra til å sikre en grønn og bærekraftig 
næringsutvikling og har følgende plantema:  
 
1. Bioøkonomi.  
2. Reiseliv, opplevelser og fritidsinnbyggere.  
3. Cyber- og informasjonssikkerhet. 
4. Industri og teknologi. 

 
Regional plan for samferdsel skal etablere en strategisk overbygning for å samordne Opplands 
ansvarsområder i en felles plan, og å kunne se virkemidlene under de forskjellige 
samferdselsområdene i sammenheng. Videre skal planen oppsummere de viktigste prioriteringene og 
tiltakene som må gjøres i fylket og tilstøtende regioner for å løse dagens transportbehov, og for å 
møte morgendagens utfordringer. Hovedtema i samferdselsplanen er: 
  
1. Digital infrastruktur.  
2. Infrastruktur; vei og bane.  
3. Fra kollektivtransport til mobilitet.  
4. ATP-strategi Mjøsbyen.  

 
Regional plan for kompetanse skal bidra til å gi barn, ungdom og voksne gode basisferdigheter og 
relevant kompetanse for å møte endringer og omstilling i samfunns- og arbeidsliv. Planen skal bidra til 
varig tilknytning til arbeidslivet og forebygge sosiale helseforskjeller. Planen har følgende hovedtema: 
  
1. Helhetlig opplæringsløp.  
2. Økt utdanningsnivå og omstillingsevne i den voksne befolkningen i og utenfor arbeidslivet.  
3. Tilbud og etterspørsel etter kompetanse.  

 
Det er en forventning fra fylkeskommunene om at det kommer tilbakemeldinger fra 
kommunene, og de synes det er positivt om det også kommer innspill fra 
regionrådene. 
Med den bakgrunn har det vært et samarbeid administrativt mellom kommunene i 
midtdalen og regionrådet rundt de innspillene som foreligger. Innspill til planene har 
vært politisk behandlet både i Ringebu og Nord-Fron. 
Høringsfristen var 9. mars 2018, regionrådsadministrasjon har derfor sendt inn et 
forslag til høringsuttalelse med forbehold om at det kan komme endringer etter 
politisk behandling i regionrådsmøte. Dokumentet ble før høringsfristen sendt ut til 
alle regionrådets medlemmer til gjennomlesning, og med oppfordring om å gi 
tilbakemeldinger. Det kom ingen tilbakemeldinger på dokumentet. 
 
Vurdering: 
Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser er viktig mål for 
samfunnsutviklingen, slik det framgår av planforslagene. Valg av gjennomgående 
perspektiver og felles satsinger for å styrke attraktiviteten er også viktige grep når  
det planlegges samfunnsområder som verdiskaping, kompetanse og samferdsel.  
Det er en omfattende plan med mange handlingspunkter. Det vil kreve mye 
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involvering med mange parter innen alle tema. Her er det viktig å ha fokus på resultat 
slik at alle parter jobber fremover. 
Utfordringer og muligheter varierer sterkt mellom kommuner og regioner i fylket. Det 
framstår som mindre hensiktsmessig at det er lagt stor vekt på generalisering på 
fylkesnivå.  
Daglig leder mener at de tre planforslagene må fokusere på å møte utfordringer, 
muligheter og potensiale i den enkelte region. 
 
Sekreteriate for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Ung i Midtdalen - søknad om rammetilskudd 2018 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 017/18 19.03.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/3803 

 
Vedlegg: 
1. Søknad om rammetilskudd 2018 
2. Årsplan 2018 
3. Budsjett 2018 
4. Kommentarer til budsjett 2018 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

1. 1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er positive til Ung i Midtdalen (UiM) 
sitt arbeid, og bevilger kr 250.000 til aktiviteter i 2018. 

2. 2. Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 5 Ungdom. 

 

 
Bakgrunn for saken: 
Ung i Midtdalen (UiM) har søkt regionrådet om et rammetilskudd på kr. 350.000 til 
aktiviteter for 2018. Totalt er det for 2018 budsjettert med kr.1.142.000 i kostnader. 
Det er budsjettert en medfinansiering på kr.350.000 fra Oppland Fylkeskommune 
(samme beløp som 2017), kr. 442.000 samlet fra midtdalskommunene (øking på 2,3 
% fra 2017) og 350.000 fra regionrådet (økning på 16,7 % fra 2017).  
 
Ung i Midtdalen har mange ulike aktiviteter gjennom året, det som spesifisert i 
søknaden er Kåja Camp, «Trygt hjem», Internasjonalisering og Statement Midtdalen. 
 
RMG har vært en viktig økonomisk bidragsyter til Ung I Midtdalen gjennom mange 
år; 
i 2015 var bidraget på kr. 250.000, i 2016 og 2017 på kr 300.000. 
I regionrådets budsjett for 2018, vedtatt i sak 47/17 i regionrådsmøte den 1.12.17, er 
det avsatt en bevilgning på kr 250.000 til Ung i Midtdalen 2018. 
 
Vurdering: 
Grunnideen i Ung i Midtdalen er å gi midtdalsungdom mulighet til å realisere sine 
evner som aktive samfunnsaktører i skjæringspunktet mellom skole, kultur- og 
næringsliv. 
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UiM deltar i ulike fora i midtdalen som omhandler ungdom. Det er tverretatlige 
grupper som jobber med forebygging, ungdomsnettverk som jobber med 
ungdomsråd, ungdomshus, UKM og andre ungdomstilbud, samt med ungdommen 
selv. Dette er viktig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter og tilbud, og for å 
fange opp trender og ønsker fra ungdomsgruppen. Arbeidet foregår på tvers av 
kommunegrensene, og på tvers av etater og avdelinger. 
Ung i Midtdalen sitt arbeid oppfyller mye av målsettingen i Regionrådet for Midt- 
Gudbrandsdal sin strategiplan for 2014 -2017 sitt satsingsområde Ungdom.  
Ung i Midtdalen er en viktig aktør for ungdommen i regionen, og en god 
samarbeidspartner for Regionrådet i Midtdalen med tanke på å oppfylle målsettinger 
i strategiplanen.  
Administrasjonen foreslår likevel ikke å støtte søknaden fullt ut, men foreslår en 
bevilgning på kr 250.000,- i henhold til regionrådets vedtatte budsjett for 2018. 
Årsaken til at regionrådet vedtok, på lik linje med flere andre budsjettposter, en 
reduksjon til Ung i Midtdalen i budsjettet, var en større satsing dette året på 
bredbånd. Det at man ikke lenger har en stor reserve med oppsparte 
partnerskapsmidler til disposisjon har også en innvirkning på budsjettet. 
Søknaden fra UiM begrunner økningen i søkesummen til regionrådet med at midlene 
skal gå til Statemente Midtdalen, er arrangement som har vært en del av aktiviteten 
de siste årene.  
Vilkår for bruk av partnerskapsmidler er at midlene skal gå til utviklingstiltak og 
prosjekter, midlene skal ikke brukes til drift og lønnskostnader. 
Søknaden fra UiM viser til at det for 2018 er planlagt redusert aktivitet, til tross for 
økte økonomiske rammer. Årsaken er lønns og prisvekst, en økning i driftskostnader 
som partnerskapsmidler ikke skal benyttes til. Med bakgrunn i dokumentasjon om 
aktivitet og fordeling av kostnader mener administrasjonen det er feil bruk av 
partnerskapsmidler å innvilge søknadsbeløpet på kr. 350.000 til Ung i Midtdalen fullt 
ut.     
 
 
Sekreteriate for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Irene Teige Killi 
Daglig leder 
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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  

 

Politisk sak    

Orienteringssaker i regionrådsmøte 19.03.2018 
 
 

 

Utval Saksnr Møtedato 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 018/18 19.03.2018 

 
Saksbehandlar  Journalpost 

Irene Teige Killi 18/3781 

 
Vedlegg: 
1. Notat til regionrådsmøte Midt-Gudbrandsdal 19. mars 2018 
 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tar de framlagte sakene til orientering. 
 

  
 

 
Saker til orientering: 
 
· Status bærekraftig reisemålsutvikling - Visit Lillehammer. 
· Status prosjekt Gudbrandsdalsvegen – ved prosjektleder Vigdis Holmestad. 
· Strategiplan regionrådet. 

 

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


