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Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:  
 
Innstilling: 
 
 

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

2.  Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 5 Ungdom. 

 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 19.03.2018: 
 
Behandling i møte: 
 

 
RMG- 017/18 Vedtak: 
 

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

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. 
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.     
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