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Oppsummering av saken: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 50.000 til videre arbeid for statlige 
arbeidsplasser i Midt-Gudbrandsdalen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Fengselsetablering i Gudbrandsdalen har ved flere anledninger vært oppe som tema 
i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal, og det har vært vurdert som en mulighet for å 
skaffe regionen nye og viktige arbeidsplasser. Senest ble dette gjort i sak 39/16 i 
regionrådsmøte den 10. juni i 2016, og det ble gjort følgende vedtak: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er positive til å fortsette arbeidet med å 
se på etablering av primært fengsel. 
I første omgang bes ordførerne om å orientere seg i det politiske miljø om 
status og hva en eventuelt har av muligheter. 
 
Etter den tid har lokale politikere med jevne mellomrom tatt opp fengselssaken på 
ulike arenaer, og Ringebu kommune har laget en brosjyre som viser mulighet for 
fengsel i regionen. 
 
Arbeidet har foreløpig ikke gitt konkrete resultater, men er fremdeles et aktuelt tema 
som settes på dagsorden med jevne mellomrom blant lokale politikere. 
 
Regionrådsadministrasjonen har brukt ekstern bistand for å få en vurdering av 
muligheten for å få gjennomslag for en fengselsetablering og eventuelt andre statlige 
arbeidsplasser, to notater følger vedlagt. 
 
Vurdering: 
Det vises til vedlagte notater fra Rudihagen as. 
Administrasjonens vurdering er at notatet viser klart at det er krevende oppgave å få 
en fengselsetablering til Midt Gudbrandsdalen.  
Påvirkningsarbeid for å skaffe statlige arbeidsplasser til regionen må en fortsette 
med, det kan på sikt kan gi regionen viktige arbeidsplasser. En må være forberedt på 
at det er et langsiktig og krevende arbeid, og en må se på muligheten for alle typer 
etableringer. 
 
 



Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 50.000 til videre arbeid for 
statlige arbeidsplasser i Midt-Gudbrandsdalen. 
 

 
 

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal  
Irene Teige Killi 
Regionrådskoordinator 
 
 
RMG-027/17   02.06.2017 Behandling: 
Det bør etableres en prosjektgruppe som arbeider videre med muligheter for 
etablering av statlige arbeidsplasser i regionen. 
Forslag til medlemmer 
Næringsansvarlige i kommunene 
Representant for MGNF 
Representant fra RMG 
Regionrådskoordinator sørger for etablering av prosjektgruppe. 
 
RMG-027/17   02.06.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 

 


