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Saken blir lagt fram for regionrådet med slik:

Innstilling:
1.

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal innvilger partnerskapsmidler
(arrangementsstøtte) til utvikling av følgende arrangement av regional
betydning høsten 2017:
 Hafjell - Kvitfjell Alpint AS
kr. 20.000 til prosjektledelse for rekruttering av frivillige.
 Kvam Markedsforening
kr. 20.000 til prosjektledelse Markedsdager i Kvam.
Sum tildelte midler høsten 2017 kr.40.000.
Sum tildelte midler samlet 2017 kr. 310.000.

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
høsten 2017 for søkerne:
 Kvam IL - HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo, «Ung i Halvstyrkeprøven.
 Ringebu Selskapelige forening - Juleswing på Kaupanger.




Peer Gynt AS - «Hvis det skal interessere dem at vide».
Furusjøen Rundt AS - «Ung i Furusjøen Rundt».

Bakgrunn for saken:
I budsjettbehandlingen i Regionrådets møte den 30. november 2016 ble den
økonomiske rammen for arrangementsstøtte i 2017 behandlet i sak 60/16.
Det ble avsatt kr. 400.000 i arrangementsstøtte for 2017.
I regionrådsmøte den 7.4.2017, i sak 17/17, Støtteordning for arrangement våren
2017 ble det bevilget kr. 220.000.
I tillegg ble det høsten 2017 administrativt bevilget kr. 50.000 til Gudbrandsdal
Musikkfest som er kostnadsført under kontoen for Arrangementsstøtte.
Det innebærer at det er kr. 130.000 som kan bevilges nå, dersom en tar
utgangspunkt i vedtatt budsjett.
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. Søknadsfristen for høsten 2017 var satt til 15. oktober 2017.
Søknadskriterier og forutsetninger.
• Bare arrangementer med forankring i Ringebu, Nord-Fron og Sør-Fron kommune
er støtteberettiget.
• Både idretts- og kulturarrangement kan støttes.
• For 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 og
omdømmebygging og langsiktige resultater utover det enkelte arrangement
(gjentagelse, spinoffarrangementer, 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 ønsket om
å videreutvikle midtdalen som en kompetent og offensiv arrangementsregion, og med
bakgrunn i de retningslinjer som foreligger for bruk av partnerskapsmidler. Det
understrekes at ordningen med Arrangementsstøtte er ment for å rekruttere
arrangement som har interesse også utenfor regionen, som gir ringvirkninger og
dermed inntekter fra tilreisende som vi ellers ikke hadde fått. Ordningen skal ikke ses
på som et bolysttiltak, eller et tiltak for aktivisering av barn og ungdom i egen region.
Informasjonsskriv og søknadsskjema er sendt ut til kjente arrangører via mail, det er
lagt ut informasjon på kommunenes hjemmesider og kommunenes kultur- og
næringsavdelinger har sammen med Midt-Gudbrandsdal Næringsforening fått
oppfordring om å informere om ordningen i sine kretser.

Det ble også invitert bredt til et informasjonsmøte om ordningen, men møte ble avlyst
da kun en arrangør meldte sin interesse.
Vurdering:
Generelt om søknadene:
Det er ved søknadsfristen den 15. oktober 2017 kommet inn søknader om støtte til 6
arrangement fordelt på 6 søkere. Det er samlet søkt om kr. 340.000.
Historiske tall viser at det er større interesse for ordningen i forbindelse med
søknadsfristen om våren enn det er på høsten, det var også tilfelle denne gang.
Det er søkere 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 derfor valgt å legge alle søknadene frem for politisk
behandling.
Søknadene:
Kvam IL
Kvam IL søker om kr. 30.000 til utvikling av et tilleggs arrangement i forbindelse med
HalvStyrkeprøven Kvam-Oslo, «Ung i Halvstyrkeprøven».
Det er ment som et lavterskeltilbud for å få lokal ungdom i regionen til å delta i et
sykkelritt.
Det er et godt og positivt tiltak at Kvam IL vil gi ungdommen i regionen et slikt tilbud.
Administrasjonen mener tiltaket har for lite regionale ringvirkninger, og at det dermed
faller utenfor ordningen med arrangementsstøtte.
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden.
Ringebu Selskapelige forening
Ringebu Selskapelige forening søker om kr. 20.000 til å arrangere Juleswing på
Kaupanger den 27.12.2017. Arrangementet er en gammel tradisjon i Ringebu som
nå er tatt opp igjen i en fornyet drakt. Dette er først og fremst en hyggelig fest for
bygdas innbyggere, og vi har mange andre lignende arrangementer flere steder i
kommunene. Hyggelig og flott tiltak, men administrasjonen mener arrangementet har
lite regional utvikling i seg.
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden.
Peer Gynt AS
Peer Gynt AS søker om kr. 100.000 til «Hvis det skal interessere dem at vide»
som skal være et informasjons- og opplevelsestilbud for formidling av Peer Gynt i
perioden 10. juli -12.august.
Tiltaket er meget bra med tanke på å få opp aktivitet etter Gudbrandsdalsvegen, med
det er ikke et arrangement som hører under ordningen med Arrangementsstøtte.
Administrasjonen foreslår at søknaden overføres til prosjektet Gudbrandsdalsvegen
og at det eventuelt kan bevilges midler der.
Hafjell - Kvitfjell Alpint AS
Det søkes om kr. 40.000 til arbeidet med å rekruttere flere frivillige til
arrangementene i mars 2018.
WC i Kvitfjell er et av regionens fyrtårnarrangement, og en aktør vi har forventinger til
at de kan arrangere store internasjonale mesterskap i årene som kommer.

At de nå sliter med rekruttering av frivillige, og de siste par årene har fått kraftig kritikk
fra det Internasjonale Skiforbundet for gjennomføringen av renn er kritisk for
arrangementet, og lite heldig for regionen som en arrangementsregion.
Det er i våre kriterier sagt at Midlene er utviklingsmidler og skal forbeholdes nye
arrangementer og eller nye aktiviteter i forbindelse med eksisterende arrangement.

Det er lite innovasjon i søknaden, ingen beskrivelse av hvordan arbeidet skal foregå
som kan være nytenkning, og det generelle budsjettet som ligger vedlagt viser
nesten i sin helhet til kostnader som er drift eller fysiske investeringer.
Administrasjonen mener likevel regionrådet bør gå inn med midler i prosjektet.
Arrangøren bør få støtte til å administrere det viktige arbeide med rekruttering, slik at
det blir en prioritert oppgave. Dermed vil en kunne få arrangementstaben opp på et
akseptabelt nivå og bli en solid og foretrukket arrangør, også i årene som kommer.
Administrasjonen foreslår å bevilge kr. 20.000 til prosjektledelse for rekruttering av
frivillige.
Kvam Markedsforening
Kvam Markedsforening søker om kr.100.000 til utvikling av Markedsdag i Kvam
Det arrangeres 2 slike dager pr. år; en på våren og en på høsten. Det er fokus på
lokalmat, lokalt håndverk ol. Målgruppen er regionens befolkning og hyttefolk.
Av arrangementer som tidligere har fått støtte kan Markedsdagen i Kvam
sammenlignes med Liv Låggå i Skåbu, Fårikålfestivalen, Markedsdag i Huse Granmo
og «Matdag» i Nedregate på Vinstra.
Det er søkt om et høyt beløp og i budsjettet vises det til kostnader som går innunder
drift, med unntak av posten egen innsats/forberedelse på kr. 28.000,
Det er positivt at Kvam Markedsforening setter i gang tiltak som skaper liv i sentrum
og som er attraktivt for hyttebefolkningen.
Administrasjonen foreslår å bevilge kr. 20.000 til prosjektledelse Markedsdager i
Kvam.
Furusjøen Rundt AS
Furusjøen Rundt AS søker om kr. 50.000 til utvikling av «Ung i Furusjøen Rundt».
Ung i Furusjøen Rundt er tenkt å være et gratistilbud om deltakelse i rittet, rennet og
løpet for elever ved ungdomsskolene og videregående skole i Midt-Gudbrandsdalen.
Målet er å skape aktivitet, identitet, relasjoner og samhold mellom ungdommene i
regionen.
Det er et godt og positivt tiltak at Furusjøen Rundt AS vil gi ungdommen i regionen et
slikt tilbud. Administrasjonen mener tiltaket har for lite regionale ringvirkninger, og at
det dermed faller utenfor ordningen med arrangementsstøtte.
Administrasjonen foreslår å avslå søknaden.
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