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Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
 
 
 
 
Søknad til Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om rammetilskudd 2018 
 

Ung i Midtdalen søker med dette om et rammetilskudd på kr 350 000,- for 2018. 

Rammetilskuddet skal gå til følgende aktiviteter: 

 

Kåja Camp er ungdomsfestivalen som blir arrangert i juni hvert år. Ungdom fra 

alle tre midtdals-kommunene kan delta i arrangørgruppa. Festivalen har blitt det 

største ungdomsarrangementet når det gjelder antall deltagere og tidsrom, og 

er en sosial arena som har fokus på å samle ungdom på tvers av interesser og 

bostedskommuner. Festivalen tilbyr aktiviteter utenom det ordinære 

fritidstilbudet i Midt-Gudbrandsdalen.  

 

«Trygt hjem» ordningen blir benyttet av ungdom gjennom hele året. Ordningen 

kan brukes både ved kommunale ungdomsarrangementer, organisasjonsarbeid 

for ungdom, fritidstilbud og private tilstelninger.  

 

Internasjonalisering er fortsatt et område Ung i Midtdalen jobber med. 

Vinteren 2018 er UiM vertskap for et volontør prosjekt hvor Vinstra 

ungdomsklubb og Ringebu ungdomshus er samarbeidspartnere. Det er også 

ønskelig å søke om et tilsvarende prosjekt med oppstart høsten 2018. Etter 

noen år hvor UiM sammen med ungdommer fra Midtdalen har vært ute på 

utveklsinger er det vår tur til å være vertskap. Det planlegges derfor et prosjekt 

for 2018. Aktiv Ungdom er forvalter av EU-midlene som det søkes om til dette 

arbeidet.  

 

Statement Midtdalen skal arrangeres for tredje gang 16. mai 2018. Det er 

Midtdalens Regionale Ungdomsråd som satte i gang prosjektet. I 2017 var det 

150 ungdommer som deltok på arrangementet, som var en 50%økning fra året 

før. 16. mai er en dato da mange ungdommer debuterer med alkohol og det er 

derfor viktig å ha et rusfritt og attraktivt tilbud for målgruppa denne dagen. Det 

er ikke satt av egne midler til arrangementet som gjør at det er avhengig av 

støtte fra lag og organisasjoner for gjennomføring. UiM søker derfor om kr 

50 000,- fra Regionrådet til dette formålet i 2018.  

 

Da ungdomsrådene jobbet med innspill til ny strategiplan for Regionrådet for 

Midt-Gudbrandsdal var et av ønskene drop-in aktivteter, særlig med tanke på 



 
 
 
 
ungdommer som ikke deltar i organsierte aktiviter. UiM vil derfor at noe av  

rammetilskuddet også går til drop-in aktiviteter. I tillegg brukes også noe av 

midlene til arbeid med Midtdalens Regionale Ungdomsråd.  

 
Representantskapet for de interkommunale ordnignene vedtok årsplan og 
budsjett for Ung i Midtdalen den 25. oktober 2017.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Mari Grasbakken 
leder Ung i Midtdalen 
 
Godkjend og sendt ut utan underskrift iht. interne rutinar. 
 
 

Vedlegg: 

 Årsplan 2018 

 Budsjett 2018 

 Kommentarer til budsjett 2018 
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