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Høring - Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing
Sør-Fron kommune beklager å ikke ha avgitt sitt høringssvar innen fristen 15. april
2009, men håper at vår uttalelse likevel tillegges vekt.

Oppland fylkeskommunes behandlet saken i fylkesutvalget 21. april 2009.

Generelt sett er Sør-Fron kommune positiv til utredningen om pilegrimsmotivet
som mulig nasjonal satsing.

Sør-Fron kommune slutter seg i hovedsak til Oppland fylkeskommune's uttalelse.

Likevel vil Sør-Fron kommune bemerke/presisere/spørre om 7 ulike forhold:
1.  Det er viktig at kommunene får mulighet til å få midler fra en tilskuddsordning slik at

kommunens ahsvar for sin del av pilegrimsleden kan ivaretas uavhengig av den
enkelte kommunes økonomiske situasjon.

2. Det er foreslått at 3 av de 8 regionale sentra skal være i Oppland. I den grad det i
første omgang må prioriteres mellom disse 3 påpeker Sør-Fron kommune at:
• Dale-Gudbrands gard ligger midt i fylket.
• Det har gjennom lengre tid gradvis utviklet seg et godt samarbeid mellom Grana-

vollen og Dale-Gudbrands gard.
3. Ens overnattingspris krever tung offentlig finansiering. Kommunen går ut fra at denne

finansieringen vil  være  statlig. Videre forutsetter kommunen at det er avklart at slik
subsidiering ikke er i strid med EØS-avtalen.

4. Mangfoldet i overnattings- og servicetilbud for pilegrimer er ikke tilstrekkelig ivaretatt i
utredningen. Ikke alle pilegrimer er nødvendigvis ute etter billigtilbud.

5. Halve prestestillinger kan det være en utfordring å få besatt.
6. At pilegrimssentrene skal eies av Opplysningsvesenets fond vil kunne være proble-

matisk noen steder. Som et minimum må det åppnes rom for at fondet i stedet for å
eie må få anledning til å kunne gå inn på eiersiden, f.eks. i en stiftelse.

7. Til slutt et spørsmål. Er det avklart om midler som kommunen bruker på pilegrims-
leden, som jo har religiøs tilknytning/utgangspunkt, vil kunne utløse plikt til å bruke
relativt sett tilsvarende beløp på andre trossamfunn en Den norske kirke 0.1.?

Med hilsen

Jan Reinert Rasmussen
rådmann
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