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012/17: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste i regionrådsmøte 07.04.2017  
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner møteinnkalling og sakliste. 
 

 
RMG-012/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
013/17: Godkjenning av protokoll frå møta i Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
03.02.2017  
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner protokollen fra 
regionrådsmøte 03.02.2017. 
 

 

 
RMG-013/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
014/17: Aktuelt frå Oppland fylkeskommune i regionrådsmøte 07.04.2017  
 

Innstilling: 
 

1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal tar informasjonen til orientering. 

 
 
RMG-014/17   07.04.2017 Behandling: 
 

 Fylkestinget har gjort vedtak angående framtidig sykehusstruktur. 
Se Oppland fylkeskommunes hjemmeside. 

 Felles bioøkonomistrategi med Hedmark Fylkeskommune, 10 
millioner er avsatt. 

 Det ses på omlegging av bussruter gjennom Gudbrandsdalen. 
Eventuelt for framtiden vil de gå etter «gamle» E6 som tidligere. 

 
RMG-014/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
015/17: Regnskap Partnerskapsmidler 2016  
 

Innstilling: 
1. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner regnskapet for 

partnerskapsmidlene for 2016. 
 



 
RMG-015/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
016/17: Regnskap 2016 for sekretariatet for Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal  
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal godkjenner regnskapet for 
administrasjonen av regionrådet for 2016. 
 

 

 
RMG-016/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
017/17: Støtteordning for arrangement - våren 2017  
 

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. 
 

 
 
RMG-017/17   07.04.2017 Behandling: 
Erik Odlo la fram følgende tilleggsforslag til innstillingen: 

I tillegg til innstilling støtte Ringebu Selskapelige Forening med kr. 
10.000. 
 

Forslaget fra Erik Odlo falt med 6 mot 1 stemme. 
 
RMG-017/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillinga. 
 
 
018/17: Støtte til etablering av Stolpejakt på Gålå  
 

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. 
 

 

 
RMG-018/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillingen. 
 
 
019/17: Oppfølging av vedtatt Hyttepolitikk  
 

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.  
 

 

 
RMG-019/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillingen. 
 
 
020/17: Orienteringssaker i regionrådsmøte 07.04.2017  
 

Innstilling: 
 

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

 
RMG-020/17   07.04.2017 Behandling: 

 Status påvirkningsarbeid for videre utbygging av E6 
v/regionrådsleder: 
 
Videreutbygging av EG gjennom Gudbrandsdal ble ikke prioritert i nytt 
forslag til NTP som ble lagt frem den 5.april. 
Der er utført et påvirkningsarbeid, som er blitt gjort i samarbeid mellom 
Oppland Fylkeskommune og berørte kommuner i Gudbrandsdalen. 
Det er gjennomført møter med samferdselspolitikere, næringsliv på 
Vestlandet og Frokostmøte i Oslo. 
 
Nå må det tys til plan B før saken skal opp til behandling i Stortinget. 



NAF blir nå involvert, bl.a. til å se på det juridiske rundt 
bompengefinansiering og ikke minst den folkelige mobiliseringen. 
Det blir et møte i rett etter påske der en ser på alle muligheter for 
mobilisering. 
 
Det har vært diskutert om en skal gå tilbake til de enkelte 
kommunestyrer å oppheve tidligere vedtak angående 
bompengefinansiering. 
 
Det vil bli aktuelt å bruke mere midler for å drive påvirkningsarbeid. 
 

 Status kartlegging av behovet for bredbånd i Midtdalen 
v/regionrådsadministrasjonen.   
Det kan sendes søknad til Oppland Fylkeskommune om midler til 
kompetanse om å sende søknad til NKOM. 
 

 Orienteringen er om framtidig organisering av NAV i Midt-
Gudbrandsdalen 
v/prosjektleder Per Morten Nyeng. 

 

 Grønn vekst – midler til bærekraftig utvikling  
v/ Oppland Fylkeskommune ( se vedlegg ).   
 

 Regionale planer, orientering før høringsfrist  
v/ Oppland Fylkeskommune ( se vedlegg ). 
 

 Orientering om «Veiskille» 
v/Oppland Fylkeskommune ( se vedlegg ).  
 

 Innlegg om fremtidig sykehusstruktur 
v/ Roger Jenssen, prosjektdirektør Sykehuset Innlandet og Randi N 
Mølmen. 
Orienteringen som ble lagt frem i møte legges ved referatet sammen 
med Idefaserapport. 
 

 Regionrådsleder Muriteigen orienterte om et brev sendt til Regionrådet 
for Nord-Gudbrandsdal angående arbeidet med etablering av fengsel. 
Der ber Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om støtte for sitt arbeid 
med å etablere fengsel i Midt-Gudbrandsdalen. 
 

 
RMG-020/17   07.04.2017 Vedtak: 
Som innstillingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
021/17: Samordning av Karriere Oppland i Midt- og Nord-Gudbrandsdal  

Innstilling: 
Regionrådet har følgende synspunkter knyttet til Karriere Oppland: 
…… 
…… 
 

 
RMG-021/17   07.04.2017 Behandling: 
Regionrådet kom med følgende innspill som ble enstemming vedtatt: 
Regionrådet ønsker å følge opp saken i Kompetanseforum, og en ber om at 
ordførere deltar imøte. 
 
RMG-021/17   07.04.2017 Vedtak: 
Regionrådet ønsker å følge opp saken i Kompetanseforum og en ber om at ordførere 
deltar imøte. 
 
 



 
 

 
 
 


	Saksliste

