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Saka blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner møteinnkalling og sakliste.

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Irene Teige Killi
Regionrådskoordinator
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Det er ikke mottatt merknader til protokollen fra regionrådsmøte 03.02.2017.

Saka blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner protokollen fra
regionrådsmøte 03.02.2017.

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Irene Teige Killi
Regionrådskoordinator
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Aktuell informasjon fra Oppland fylkeskommune.
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Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tar informasjonen til orientering.
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Vedlegg:
1 Resultat 2016 RMG
Oppsummering av saken:
Det anbefales at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner regnskapet for
partnerskapsmidler for 2016.
Bakgrunn for saken:
Vedlagt følger regnskapet for partnerskapsmidler for 2016.
Det var i 2016 budsjettert med bruk av partnerskapsmidler på kr. 4 900 000.
Det var basert på bruk av oppsparte midler fra tidligere år, og nye tilførte midler i
2016 på kr. 3 500 000.
Regnskapet for 2016 viser samla bruk av partnerskapsmidler på kr 2 788 328.
Vedlagte oversikt viser hvordan kostnadsfordelingen er mellom de ulike
satsingsområdene, også sammenlignet med budsjett, resultat for 2015 og budsjett
for 2017.
Fondssaldoen pr.31.12.2016 var på kr. 3 441 594.
Vurdering:
Regnskapet for 2016 er noe misvisende i forhold til aktivitet og gitte bevilgninger.
Regnskapet viser kun utbetalte bevilgninger. I tillegg ble det i 2016 gjort vedtak om
bruk av ytterligere 1,8 millioner kr. som ikke fremgår av regnskapet, da midlene ikke
ble utbetalt i 2016.
Samlet viser regnskap og bevilgninger gjort i 2016, som ikke er utbetalt, at en er i
nærheten av å ha gjennomført etter budsjett for de satsingsområder som er vedtatt.
Det er viktig å understreke at saldo på fondskonto ikke er frie midler.
Pr. 31.12 2016 utgjør bevilget beløp i tidligere vedtak, som ikke er utbetalt totalt ca.
3,5 millioner kr. De største bevilgningene som ikke var utbetalt ved årsskifte var;
Ringebu og Fåvang Kunstprosjekt, 300 000.
Flomsikrings tiltak Fåvang, Ringebu kommune, 300 000.
Støtte til Kunstprosjekt Nord- og Sør-Fron, 600 000.
Arrangementsstøtte til ulike arrangører, 600 000.

Administrasjonen arbeider for å få avsluttet eldre bevilgninger. For framtiden vil en
sørge for at vedtak om prosjektmidler kun gjelder 2 år fram i tid.

Saken blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner regnskapet for
partnerskapsmidlene for 2016.

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Irene Teige Killi
Regionrådskoordinator
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Vedlegg:
1 regnskap 2016 sekretariatet
Oppsummering av saka:
Det anbefales at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner regnskapet 2016 for
administrasjonen av regionrådet.
Bakgrunn for saka:
I hht. Partnerskapsordningen i Oppland samarbeider kommunene regionvis sammen
med fylkeskommunen om administrasjonen for regionene.
Oppland Fylkeskommune finansierer 50 % av brutto lønnsutgifter (til 100 % stilling
som regionrådskoordinator). 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 2016 var kr 1.534.192. Av dette var brutto lønnsutgifter kr.
1 142 600.
Sum utgifter er fordelt slik etter inngått partnerskapsavtale mellom Oppland
Fylkeskommune og kommunene i midtdalen:
Oppland Fylkeskommune 50 % av brutto lønnsutgifter kr. 410.000.
Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommune i fellesskap:
50 % av brutto lønnskostnader + øvrige utgifter til adm. kr. 1 007 657.
Refusjon sykelønn kr. 104.679.
Komp mva. kr. 11.857.
Vurdering:
Bemanning /administrasjon for 2016 er videreført som tidligere år. I tillegg til
regionrådskoordinator tilsatte regionrådet en medarbeider i en tidsavgrenset
prosjektstilling i 2016, den stillingen er finansiert av partnerskapsmidler og innvirker
ikke på sekretariatsutgifter.
Satser for husleie mm er samordnet med de andre kommunene for interkommunale
ordninger.

Saka blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner regnskapet for
administrasjonen av regionrådet for 2016.
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Søknad om tilskudd til Frya Motorshow 2017
Budsjett FM 2017
Søknad om arrangementsstøtte - Countryfestivalen
Søknad om arrangementsstøtte - HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo
Hovedprosjekt HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo
Kvam IL - Budsjett Hovedprosjekt HalvStyrkeprøven
Søknad om arrangementsstøtte - Checkpoint Skåbu
Godkjent vedtak i Frivillighetsregisteret
Søknad arrangementstøtte - Peer Gynt stolpejakt
Søknad om arrangementstøtte - Mjølbølafestivalen 2017
Budsjett Mjølbølafestivalen 2017
Søknad om støtte til arrangement - Øykjelykkjesetra
Budsjett Øykjelykkjesetra 2017
Søknad om støtte for arrangement - Jaktenkenes sommeryngel
Budsjett_Jaktenkene2017.xlsx
Søknad om arrangementstøtte - Greetings from Gudbrandsdalen
Vedlegg 1 2017 - Budsjett Greetings from Gudbrandsdalen
Vedlegg 2 2017 - Budsjett orkester
Vedlegg 3 2017 - Situasjonskart
Vedlegg 4 2017 - Informasjon
Søknad om arrangementsstøtte et nytt lokalt arrangement i 2017 Mountain Classics
Mountain Classics 2017 budsjett
Søknad om arrangementsstøtte til Fårikålfestivalen 2017
Budsjett 2017
Søknad om arrangementsstøtte - Furusjøen rundt
Budsjett FR AS 2017
Søknad om arrangementsstøtte - Young Attacking Vikings Oppland

Oppsummering av saken:
Det foreslås å bevilge kr. 220.000 i arrangementsstøtte våren 2017 av totalt avsatt
ramme for 2017 på kr. 400.000.
Bakgrunn for saken:
I budsjettbehandlingen i Regionrådets møte den 30. november 2016 ble den
økonomiske ramma for arrangementsstøtte i 2017 behandla i sak 60/16.

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. Søknadsfristene for 2017 er satt til 15. mars og 15. oktober.
Søknadskriterier og forutsetninger.
Bare arrangementer med forankring i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron
kommuner er støtteberettiget.
Både idretts- og kulturarrangement kan støttes.
Får 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,
omdømmebygging og langsiktige resultater utover det enkelte arrangement
(gjentakelse, spinoff arrangementer, 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 ønske om
å videreutvikle midtdalen som en kompetent og offensiv arrangementsregion, og med
bakgrunn i de retningslinjer som foreligger for bruk av partnerskapsmidler.
Det er en målsetting at de arrangementer som støttes kan bidra til at flere tilreisende
oppholder seg i regionen over flere dager under arrangementene, og at det gir
omliggende næringsliv mer omsetning.
Informasjonsskriv og søknadsskjema er sendt ut til kjente arrangører via mail, og det
er lagt ut informasjon på kommunenes og regionrådets hjemmesider, og
kommunenes kultur- og nærings- avdelinger har fått oppfordring om å informere om
ordningen i sine kretser.
Vurdering:
Generelt om søknadene.
Det er ved søknadsfristen den 15. mars 2017 kommet inn søknader om støtte til 13
arrangement fordelt på 13 søkere. Det er samlet søkt om kr.926 000. Det er en liten
nedgang med tanke på antall søkere og søknadsbeløp sammenlignet med 2015 og
2016.
Det er flere av søknadene 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 valgt å legge alle søknadene frem for politisk behandling. Det
er samme praksis som har vært brukt de senere år.

Det er stor interesse for ordningen med arrangementsstøtte, og det søkes om midler
til mange gode tiltak og formål. Det er dessverre mange som må avslås med
bakgrunn i at de ikke oppfyller fastsatte vedtatte kriterier, og de oppfyller heller ikke
de forutsetninger som ligger til grunn for å søke om støtte. Administrasjonen vil i den
forbindelse før høstens søknadsfrist invitere til et åpent møte der søknadskriterier
gjennomgås. Det har vært gjort tidligere også, men man ser behovet for å gjøre det
på nytt.
Søknadene:
Amcar HD Fron, Frya Motorshow
Amcar HD Fron har sammen med NMK Midt- Gudbrandsdal søkt om kr.20 000 til
videreutvikling av arrangementskompetanse og samarbeidserfaring for å arrangere
ulike typer motorsportsarrangement i framtiden.
Det var første gang prøvd under Frya Motorshow som ble arrangert høsten 2016, og
arrangementet var vellykket.
Vinstra Motorsportsarena (Pallane) er under utvikling og har et stort potensiale for å
bli en viktig arena for arrangement i framtiden, da er det viktig at en har en god
frivilligstab som er godt skolert til å arrangere. Arrangementet fikk kr.30 000 til
formålet i 2016. Det er viktig at man tar dette arbeidet videre over flere år for å skape
et godt og solid arrangementsmiljø. Det understrekes at arrangementsstøtte fra
regionrådet skal brukes til overnevnte formål og ikke til å dekke eventuelle tap ved
dårlig vær.
Countryfestivalen AS – Country Music Festival Vinstra
Countryfestivalen AS søker om kr.80 000 til Prosjekt Matkonsept.
I forbindelse med søknader om arrangementsstøtte høsten 2016 mottok regionrådet
samme søknad fra Countryfestivalen AS (sak 58/16 i møte 30.11.2016).
Søknaden ble da avslått etter følgende vurdering:
Målet er å lansere et nytt matkonsept som skal løfte kvaliteten og opplevelsen på
hele festivalen. Det er en målsetting om å synliggjøre og fremme lokalproduserte
råvarer fra dalføret. Det er foreslått ulike aktiviteter som markedsdag i Kåja,
markedsdag sammen med kommunen, mm. Det er i søknaden vist til samarbeid med
lokale produsenter, men det står ingenting om hvem og om kontakt med
samarbeidspartnere er etablert. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 250.000, det
virker umiddelbart til å være et høyt estimat.
Det har tidligere vært gitt støtte til og utprøvd matprosjekter under Countryfestivalen
(da med annen eier av festivalen) uten å lykkes.
Matopplevelser og lokal mat er satsingsområdet for regionrådet, og slik sett er dette
et positivt tiltak, men det virker noe uferdig og samarbeidspartnere innen mat bør på
plass før en bevilger midler til en slik søknad.

I løpet av vinteren og våren har Gudbrandsdalsveien sammen med
lokalmatprodusenter, landbrukskontorene, fylkesmannen og arrangører kommet godt
i gang med et arbeid for å kunne tilby alle festivaler et godt tilbud om lokal mat, det vil
kunne bli et konsept som Countryfestivalen vil kunne benytte seg av i fremtiden.
Nord-Fron kommune har våren 2017 gitt kr.45 000 i tilskudd til arrangementet.
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden.
Kvam IL
Kvam IL skal den 17. juni 2017 arrangere «Halvstyrkeprøven Kvam-Oslo» i
samarbeid med arrangøren av den «Store Styrkeprøven» som er et årlig sykkelritt
mellom Trondheim og Oslo.

Kvam IL søker om kr.30 000 til hovedprosjekt for HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo der
de ønsker å kartlegge alle konsekvenser av et slikt fast arrangement i framtiden.
Det arbeides med en langsiktig avtale, og det må kartlegges hvilke krav som må
oppfylles for å opprettholde Kvam som startsted i mange år framover.
Nord-Fron kommune har våren 2017 gitt kr.45 000 i tilskudd til arrangementet.
I forbindelse med søknader om Kvam IL (sak 58/16 i møte 30.11.2016).
Søknaden ble da avslått med bl.a. følgende begrunnelse:
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har allerede vært inne med midler til forprosjekt.

Administrasjonen foreslår å avslå søknaden.
Checkpoint Skåbu
Checkpoint Skåbu v/Sjur Sande søker om støtte til Gausdal Maraton, som i år gikk
av stabelen lørdag 14. januar 2017. Det er et hundekjøringsløp med Skåbu som
checkpoint. Søknaden som nå er sendt inn gjeld for arrangementet som skal være
medio januar 2018.
Det er søkt om kr.83 100, som da er de totale utgiftene rundt arrangementet.
I budsjettet er det kun vist til driftskostnader for et enkeltstående arrangement.
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden.
Gålå Event AS v/bedriftsnettverk Gålå
Gålå Event søker om kr.100 000 i støtte til utvikling av stolper med Peer Gyntsk
innhold samt midler for gjennomføring av ett arrangement den 10. august 2017.
I det økonomiske oppsettet som følger søknaden er det vist til investeringskostnader
og driftskostnader med samlet sum kr.101 000. Av dette er kostnader til selve
arrangementet forventet å bli kr.33 000 som utgjør gjennomføring kr.18 000 og
honorar kunstneriske innslag kr.15 000.
Midler til arrangementsstøtte kan ikke brukes til drift eller fysiske investeringer, og i
søknaden utgjør arrangement en svært liten del av totalbeløpet.
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden.
Administrasjonen mener likevel tiltaket er positivt for Gålå som reiselivs- og
hyttedestinasjon. Det foreslås derfor at en behandler søknaden under egen sak og
eventuelt bevilger midler fra budsjettpost Hytte- og fjellpolitikk.
Vinstra Musikklag
Vinstra Musikklag søker om kr.105 000 i arrangementsstøtte for å arrangere
Mjølbøla-Festivalen på Krøkla den 8.-10.september 2017.
Budsjettet for arrangementet som danner grunnlaget for søknaden viser kun til
driftskostnader og langsiktige utviklingsplaner for festivalen er ikke nevnt.
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden.
Øykjelykkjesetra
Øykjelykkjesetra v/Simen Skoe søker om kr.40 000 til videreutvikling av setra som
konsertlokale samtidig som det er ønskelig og se på muligheten for å etablere en
kunstnerresidens.

Øykjelykkjesetra v/Skoe er et spennende konsept som har lykkes med å prøve ut litt
smalere arrangement i spesielle omgivelser, noe det ser ut til at markedet ønsker seg
mer av i årene som kommer.
Vedlagte budsjett viser mest til ordinære driftskostnader, men noe kan relateres til
utvikling.
Nord-Fron kommune har våren 2017 gitt kr.25 000 i tilskudd til ulike arrangementer
på setra.
Administrasjonen foreslår å støtte arbeidet med å videreutvikling av setra som
konsertarena.
Total Production AS
Greetings from Gudbrandsdalen – en hyllest til 80 og 90 tallet
Arrangementet ble etabler i 2014 og arrangert i 2015, mens det i 2016 var et
opphold.
Det søkes nå om kr.148 000 til å videreutvikle konseptet til å bli et år årlig
arrangement under Fåvang Dågån som er en del av sommerfesten i Ringebu
kommune.
Nytt av året er et ungdomsarrangement på fredag kveld. Det skal være rusfritt og for
ungdom mellom 12 og 18 år, og der vil unge lokale band fra Gudbrandsdalen få
mulighet til å opptre.
Greetings from Gudbrandsdalen har vært gode arrangement som har vært godt
mottatt av publikum og det er positivt at arrangøren er villig til å utvikle nye konsepter
som er rettet mot en ny målgruppe.
Administrasjonen foreslår å støtte søknaden med midler til utvikling av rusfritt
ungdomsarrangement.
Ringebu Selskabelige Forening
Ringebu Selskabelige Forening søker om kr.30 000 til å arrangere Jaktenkenes
sommeryngel. Arrangementet, som først og fremst er rettet mot lokale damer, er
tenkt å være en bakgårdsfest i bygda og fjelltur med aktiviteter.
Arrangementet har et totalbudsjett på kr.50 000 og det vises kun til driftsutgifter.
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden.
DÅM AS, Mountain Classics
DÅM AS søker om kr.100 000 til å utvikle arrangementet Mountain Classics, en ny
arena for klassisk musikk og matopplevelser i Midt Gudbrandsdalen.
Målsettingen er å utvikle en årlig kammermusikkfestival som skal arrangeres i
høstferieperioden, der eksisterende lokaler som kirkene i regionen, arenaer på
fjelldestinasjonene og steder som Rudi Gard tas i bruk.
Arrangøren har lagt ved et totalbudsjett for 2017 på 1,5 millioner kr.
Administrasjonen er positiv til søknaden. Den viser villighet til utvikling av et helt nytt
konsept for vår region, lagt til skuldersesong og rettet bl.a. mot hyttemarkedet som er
ett av regionrådets satsingsområder.
Fårikålfestivalen v/Ringebu Markedsforening
Ringebu Markedsforening søker om kr.70 000 til videreutvikling av festivalen fordelt
på ulike aktiviteter og satsingsområder (se vedlagte søknad)

Fårikålfestivalen har vært i en positiv utvikling siden oppstarten i 2010, og det er mat
og håndverk som står i fokus i tillegg til handel. Det er viktig å bidra til at festivalen
fortsatt er i utvikling med tanke på regionrådets prosjekt Gudbrandsdalsvegen, fokus
på hytteinnbyggere og utvikling av attraktive tettsteder.
Vedlagte budsjett viser at mye av det som det søkes om midler til er driftskostnader,
men administrasjonen er positiv til å støtte utviklingstiltak for ullaktiviteter og marked i
Fåvang sentrum.
Furusjøen Rundt AS
har søkt om kr.70 000 for å bli Bærekraftige Arrangement for rittet, løpet og rennet,
det totale budsjettet for prosjektet er kr.120 500
Furusjøen Rundt er medlem av Visit Lillehammer (VL) som har en målsetting om å bli
sertifisert som bærekraftig reisemål. I den forbindelse må eierkommuner, og
medlemmer gjennom en sertifisering. Furusjøen Rundt ønsker å jobbe i takt med VL
og regionen, og ønsker derfor å sette i gang et arbeid med å bli sertifisert.
I tillegg til å bli mer miljøvennlige håper en å oppnå reduserte kostnader, økt
opplevelseskvalitet og godt omdømme i markedet.
Etter det administrasjonen er kjent med vil 2 andre arrangører i regionen bli piloter for
VL i prosjektet, ett i Sør-Fron og ett i Ringebu, det er ikke 100 % klart enda.
Om det blir slik vil vår region kunne bli en foregangsregion på Bærekraftige
Arrangement.
Administrasjonen foreslår å støtte søknaden.
Oppland Skikrets, Young Attacking Vikings
Oppland Skikrets søker om kr.50 000 til et breddeprosjekt for alpinsporten i
midtdalen. Målet er at flere barn vil søke utfordringer i alpinbakken og det søkes om
midler til innkjøp av utstyr og reisekostnader og opphold.
Administrasjonen mener søknaden faller utenfor ordningen om arrangementsstøtte.
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden.
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
1.

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


Amcar HD Fron:
til Frya Motorshow og videreutvikling av arrangementskompetanse og
samarbeidserfaring for å arrangere ulike typer
motorsportsarrangement
Kr. 20.000.



Øykjelykkjesetra:
til videre utvikling av arrangement og kunstnerresidens
Kr.10.000.



Total Production AS:
til utvikling av et rusfritt ungdomsarrangement i forbindelse med
Fåvang Dågån og sommerfesten i Ringebu kommune
Kr. 50.000.



DÅM AS, Mountain Classics:
til å utvikle arrangementet Mountain Classics, en arena for klassisk
musikk og matopplevelser i Midt Gudbrandsdalen.
Kr. 80.000.



Fårikålfestivalen:
til utviklingstiltak for ullaktiviteter og marked i Fåvang sentrum.
Kr. 30.000.



Furusjøen Rundt AS:
til utvikling av Bærekraftige Arrangement
Kr. 30.000.

Sum tildelte midler: Kr. 220.000
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.

3.

Regionrådet for Midt Gudbrandsdal avslår søknad om arrangementsstøtte
våren 2017 for søkerne:
 Countryfestivalen AS - Country Music Festival Vinstra.
 Kvam IL - «Halvstyrkeprøven Kvam-Oslo»
 Checkpoint Skåbu.
 Gålå Event AS v/bedriftsnettverk Gålå.
 Vinstra Musikklag - Mjølbøla-Festivalen
 Ringebu Selskabelige Forening.
 Oppland Skikrets, Young Attacking Vikings.
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Vedlegg:
1 Søknad arrangementstøtte - Peer Gynt stolpejakt
Oppsummering av saken:
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger inntil kr. 75.000 til etablering av
«Stolpejakten» på destinasjonen Gålå.
Bakgrunn for saken:
Gålå Event v/bedriftsnettverket Gålå har søkt om arrangementsstøtte våren 2017 på
kr. 100.000 til å etablere stolpejakt på Gålå. Kun en liten del av søknaden er relatert
til arrangement, det meste av spesifiserte kostnadsposter er kostnader til etablering
av «Stolpejakten».
«Stolpejakten» er et populært friluftstiltak landet over, blant annet på
Venabygdsfjellet. Det kan bidra til økt fysisk aktivitet både blant fastboende,
hytteinnbyggere og andre tilreisende. Regionrådsadministrasjonen ønsker derfor å
behandle søknaden som egen sak.
Vurdering:
«Stolpejakten» går ut på å finne stolper sentralt plassert ute i terrenget. Stolpene kan
registreres både manuelt, digitalt og ved å laste ned en applikasjon på mobilen, slik
at man kan scanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt med.
«Stolpejakten» tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle, og
det er en fin måte å gjøre seg bedre kjent på i nærområdet på.
Gålå nettverket ønsker nå å etablere dette på Gålå med en vri som gjør at alle som
deltar vil kunne få følelsen av å være i Peer Gynts rike, og få kjennskap til lokal kultur
og historie. Planen er å utvikle softwaren slik at det kan vises filmsnutter og bilder fra
nærområdet når den som er ute i naturen har «fanget» en stolpe. Målet er å plassere
ut 20 stolper på Gålå som brukes sommer som vinter.
Tiltaket oppfyller flere av regionrådets satsingsområder innenfor Regional
Næringsutvikling. Her handler det både om hyttepolitikk, utvikling av felles tiltak på
reiselivs destinasjoner og samhandling mellom ulike aktører.
I regionrådets budsjett for 2017 er det avsatt kr. 400 000 til Hytte- og fjellpolitikk bl.a.
for å gjennomføre felles tiltak på utvalgte reiselivsdestinasjoner.

Administrasjonen tilrår at det brukes av disse midlene nå, og at en oppfordrer de
andre destinasjonene om å komme opp med lignende søknader.
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger inntil kr. 75.000 til etablering av
«Stolpejakt» på destinasjonen Gålå.

2.

Forutsetningen for at støtten utbetales:
a) Finansieringsplanen er oppfylt.
b) Det foreligger avtale med grunneiere om utsettelse av stolper.
c) Det foreligger avtale mellom reiselivsaktørene og andre
samarbeidspartnere om drift og vedlikehold.
d) Anmodning om utbetaling skjer innen 31.12.2018.

3.

Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1 Regional
Næringsutvikling.
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Vedlegg:
1 Status tiltak Hyttepolitikk, mars 2017
Oppsummering av saken:
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er positive til at det i samarbeid med kommunene
settes i gang et arbeid for å utarbeide ny handlingsplan for felles regional hyttepolitikk
for perioden 2018-2020. Forslag til handlingsplan legges frem for regionrådet høsten
2017.
Bakgrunn for saken:
Midt-Gudbrandsdal Næringsforening (MGNF) gjennomførte en hytteundersøkelse i
regionen i 2012, med støtte fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal.
I etterkant av undersøkelsen ble det utarbeidet 11 innsatsområder med forslag til
tiltak som det bl.a. er vist til i Strategiplan for Regionrådet (som gjelder for perioden
2014-2017).
Innsatsområdene ble valgt med bakgrunn i følgende målsetting:
- Å øke gjennomsnittlig antall bruksdøgn pr. hytte med 10 døgn pr. år innen 2020.
- Å øke bruksrelatert lokal omsetning pr. hytte med 20 % innen 2020, målt i dagens
kroneverdi.

Det er også vist til tiltakene i notat for felles regionalt næringsarbeid som ble vedtatt i
regionrådsmøte 11.12. 2015, sak 62/15.
Vedlagt foreligger en tabell som viser status for arbeidet pr. mars 2017.
Hyttepolitikk er fortsatt et meget aktuelt tema for regionen, og et satsingsområde for
alle 3 kommunene. Av felles satsing kan en nevne ByR prosjektet - "By og fjell moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping" som regionen deltar i
sammen med Lillehammer kommune, regionrådene i Lillehammer og norddalen og
Oppland Fylkeskommune.
Vurdering:
I hytteundersøkelsen fra 2012 og i andre lignende undersøkelser kommer det klart
fram hvor mye fritidsboliger/hytteinnbyggere betyr for regionen i dag, og det er ingen
grunn for å tro at det vil avta i fremtiden.
Selv om det er gjort mye arbeid for å tiltrekke seg markedet er det fortsatt et stort
potensiale. Det er viktig å ta innover seg at både Ringebu og Sør-Fron kommune nå
har flere fritidsboliger enn boliger, det viser at regionen fortsatt er attraktiv selv om

innbyggertall / fastboende sett over år går nedover i de fleste kommunene i
Gudbrandsdalen.
Administrasjonen mener derfor det er viktig at regionrådet sammen med kommunene
fortsetter et aktivt arbeid innen hyttepolitikk.
Status på gjennomført arbeid, pågående prosjekter, nye trender i markedet og nye
hytteundersøkelser og forskning bør gjennomgås og vil danne grunnlag for en ny /
oppdatert felles hyttepolitikk fra 2018.
Det er viktig å presisere at regionrådet ikke er noe planorgan, det er det kommune
som er. Regionrådets rolle vil være å oppfordre til temaet hyttepolitikk og bidra i
fellesprosesser og oppfordre til samarbeid.
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tar framlagt status for arbeidet med
felles hyttepolitikk i Midt-Gudbrandsdalen til etterretning.

2.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal er positive til at det i samarbeid med
kommunene settes i gang arbeid for å utarbeide ny handlingsplan for felles
regional hyttepolitikk for perioden 2018-2020.

3.

Sak til regionrådet om felles regional hyttepolitikk legges fram til behandling
høsten 2017.

Sekretariatet for Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Irene Teige Killi
Regionrådskoordinator

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal
Politisk sak
Orienteringssaker i regionrådsmøte 07.04.2017
Utval
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal

Saksnr
020/17

Møtedato
07.04.2017

Saksbehandlar
Irene Teige Killi

Saksansvarleg
Irene Teige Killi

Arkiv
033, 062

Arkivsaknr.
Journalpost

17/138
17/4908

Det vil bli orientering om følgende saker:


Status påvirkningsarbeid for videre utbygging av E6
v/regionrådsleder



Status kartlegging av behovet for bredbånd i Midtdalen
v/regionrådsadministrasjonen



Orienteringen er om framtidig organisering av NAV i Midt-Gudbrandsdalen
v/Per Morten Nyeng (avsatt tid 20 minutter)



Grønn vekst – midler til bærekraftig utvikling (avsatt tid 20 minutter)
v/ Oppland Fylkeskommune (avsatt tid 20 minutter)



Regionale planer, orientering før høringsfrist (avsatt tid 20 minutter)
v/ Oppland Fylkeskommune (avsatt tid 20 minutter)



Orientering om «Kristning av Norge», «Tankeplasser» og «Veiskille»
v/Oppland Fylkeskommune (avsatt tid 30 minutter)



Innlegg om fremtidig sykehusstruktur
v/ Roger Jenssen, prosjektdirektør Sykehuset Innlandet
(avsatt tid 30 minutter)

Saka blir lagt fram for regionrådet med slik

Innstilling:
1.

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