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Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:
Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal avslår søknaden til Gålå
Idrettsanlegg v / prosjektgruppa for nytt hoppanlegg i Jordalen om
støtte til reguleringsarbeid.
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 01.12.2017:
Behandling i møte:
Ole Tvete Muriteigen ba om få sin habilitet vurdert pga styreverv i Gålå Idrettsanlegg.
Regionrådet vurderte Ole Tvete Muriteigen son inhabil med 6 av 6 stemmer, og han
ddeltok ikke i behandlingen av saken.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt med 6 av 6 stemmer.
RMG- 051/17 Vedtak:
Som innstillinga.
Bakgrunn for saken:
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal har mottatt en søknad om støtte til
reguleringsarbeid på kr.130 000 fra Gålå Idrettsanlegg v/prosjektgruppa for nytt
hoppanlegg i Jordalen.
Økonomisk støtte til hoppanlegg i Jordalen har vært behandla i regionrådet tidligere
også. Første gang som delegert sak i 2014, da ble det bevilget kr. 40.000 til
gjennomføring av et forprosjekt.
I 2016 ble det i regionrådsmøte den 20. januar, sak 6/016, behandlet en ny søknad
fra arbeidsgruppa. Den gang ble det søkt om kr. 50.000 til prosjekteringsarbeid for

hoppanlegg i Jordalen.
Saken fikk da følgende vedtak:
Saken utsettes. Det bes om at saken fremmes til kommunene først, og at en får tydeliggjort
at interessen for anlegget er forankret både i de lokale idrettslagene, i det regionale
hoppmiljøet, i Oppland Skikrets. Det må også klargjøres om anlegget er prioritert i lokale og
regionale planer for søknader om spillemiddel.

Vurdering:
I følge initiativtakerne for nytt hoppanlegg i Jordalen er det behov for et slikt anlegg
for å bevare hoppmiljøet, styrke rekrutteringen og gi et tilbud til barn og unger i
regionen. Det er også viktig med tanke på at en ønsker å være arrangør for større
arrangement innen idretten.
I søknaden vises det til at idrettslagene til nå har stilt kr 875 000 til disposisjon for
første byggetrinn, og at de nå trenger kapital for å dekke kostnaden til eksterne
konsulenter i forbindelse med fullføring av reguleringsplanarbeidet.
Det er ikke vedlagt noe budsjett for selve reguleringsarbeidet som er søkt finansiert,
men det ligger ved et helhetlig budsjett for prosjektet. Anlegget har en
kostnadsramme på 3,5 mill. for byggetrinn 1 og 3,5 mill. for byggetrinn 2.
Da saken om støtte til forprosjekt var oppe i regionrådet i 2016 viser vedtaket et klart
ønske om at det må vises til at anlegget er høyt prioritert i lokale og regionale planer
for søknader om spillemidler. Etter det administrasjonen har kunnskap om er ikke et
hoppanlegg i Jordalen prioritert øverst fra kommunene i prioriteringen for tippemidler.
Det er ikke lagt ved dokumentasjon eller sagt noen om dette i søknaden. Det er
betydelige ressurser som allerede er lagt ned både i arbeidstimer og gjennom
økonomiske bidrag blant klubbene som deltar, og ikke minst er det positivt at
Oppland Skikrets stiller seg bak arbeidet med hoppanlegget.
Regionrådsadministrasjonen er positiv til arbeidet, men finner det vanskelig å støtte
søknaden, med bakgrunn i retningslinjer for bruk av partnerskapsmidler.
Partnerskapsmidler skal gå til utviklingstiltak og ikke til medfinansiering av større
utbyggingsprosjekter. Da finnes andre ordninger som blant annet tippemidler.
Administrasjonen mener det vil være uheldig å gå utenom denne praksis, og det vil
legge premisser for lignende søknader som kan komme i framtiden. Det vises også til
vedtatt budsjett for 2017, det er ikke avsatt midler til slike prosjekter.
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