
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 08.06.2021 Tid: 16:00 - 18:30 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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SAKSLISTE - UNGDOMSRÅDET 08.06.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1590     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/21 Ungdomsrådet 08.06.2021 
 
 
SAKER:  
 Investeringsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022 – 2025. Ettersendes 
 UFO-midler – Tilskudd til tiltak for barn og unge – Tildelingskriterier. Øyvind 

utarbeider forslag som sendes Ungdomsrådet så fort som mulig.  
 
REFERATSAKER: 
 Støtteordninger for ungdomsråd i forbindelse med stortingsvalg, se egen mail 
 Fritidserklæringen – Prioritering av tiltak, vedlegg, se egen mail 
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TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE - TILDELINGSKRITERIER 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1660     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/21 Ungdomsrådet 08.06.2021 
 
 
Hvert år er det blitt bevilget Kr 55.000 fra Øyer kommune til det regionale 
ungdomssamarbeidet UFO. Samarbeidet har vært et spleiselag mellom kommunene i 
Lillehammer-regionen. Nå er UFO-ordningen falt bort, men midlene ligger fortsatt i 
budsjettet.  
 
Her kommen noen forslag til hva pengene kan brukes til: 
 
Forslag 1: Pengene går til søknadsmidler som Øyer ungdomsråd administrerer.  
Her er et eksempel på kriterier hentet fra Gausdal ungdomsråd, som hvert år har kr 20.000 å 
dele ut.     
«Kriterier for fordeling av midler, vedtatt av rådmannen 11.04.2019  
 
1. Privatpersoner, grupper og organisasjoner, herunder FAU og elevråd som driver barne- og 
ungdomsarbeid i Gausdal kan søke Ungdomsrådet om midler til rusfrie aktiviteter og 
arrangement. Flere kan gå sammen om en søknad. Det benyttes eget søknadsskjema. 
Søknaden sendes til Gausdal kommune.  
 
2. Pengene skal gå til investeringer for barn og ungdom i nærmiljøet, eller åpne 
enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal være tilgjengelig for barn og unge 
i kommunen.  
 
3. Det må foreligge budsjett og handlingsplan for prosjektet det søkes midler til. Det skal 
informeres i søknaden om prosjektet vil kunne gjennomføres med bare deler av summen det 
søkes om. I disse tilfellene (og ved andre anledninger), kan Ungdomsrådet velge og tildele 
bare deler av summen det søkes om.  
 
4. Ungdomsrådet kan velge å sette til side midler som da vil gå inn i neste års tildeling, hvis 
det ikke foreligger søknader som oppfyller kravene eller hvis ingen av søknadene er aktuelle 
å tildele midler. 
 
5. Utdelingen skjer to ganger i året; på siste møtet før sommerferien og siste møtet før jul. 
Søknadsfristen blir annonsert på Gausdal kommunes hjemmeside.» 
 
Forslag 2: Pengene går til subsidiering av sesongkort i Hafjell (ytterligere rabatt).  
Eksempel: Kr 55.000 subsidiert med kr 500 pr kort = 110 sesongkort. For sesongen 2020/21 
var det 60 ungdommer som benyttet seg av rabatten. 55 stk i alderen 13-15 år (rabattert pris 
kr 3.550) og 5 stk over 16 år (rabattert pris kr 4.880) 
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Forslag 3: Pengene brukes til en årlig tur til Tusenfryd 
Gratis buss og gratis inngang i tillegg til gratis mat. En stor buss kan ta 55 ungdommer.  
 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
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INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2022-2025 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1608     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
 
11/21 Ungdomsrådet 08.06.2021 
 
 
Vedlegg: 
Investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025 med beskrivelse av prosjekter 
 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren legger fram forslag til investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
Foreslåtte investeringer er i henhold til kommunens økonomiske handlingsregler om nye 
låneopptak når fireårsperioden ses under ett.  
 
Saksutredning: 
I henhold til revidert økonomireglement legger kommunedirektøren fram investeringsplan i 
forkant av høstens budsjettprosess. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen vil bli 
innarbeidet i årsbudsjett 2022 og kommende år. 
 
Kommunens investeringsbehov i planperioden inneholder ulike IKT-satsinger, både utvikl-
ingsprosjekter og kjøp av utstyr. Videre er det behov for oppgradering av en rekke kommu-
nale bygg, dette omfatter bl.a. ENØK-tiltak, energiløsninger, ventilasjon og sprinkelanlegg. 
Det er foreslått investeringer i begge kirkene i kommunen i planperioden, dette gjelder eta-
blering av vanntåkeanlegg og andre oppgradering av byggene.  
 
Kommunedirektøren tilrår bygging av fire større kommunale boliger. Dette er en boligtype 
kommunen har behov for, men mangler tilgang til i dag. Med forutsatt støtte fra Husbanken 
vil boligene kunne leies ut til priser som er tilpasset målgruppa. Det legges videre opp til å 
utrede behov for bygging av nye mindre kommunale leiligheter, og herunder selge gamle. 
Her vil en se på finansielle løsninger med Husbanken.  
 
Gang- og sykkelveg langs Sør-Trettenvegen er lagt inn i investeringsplanen i 2023, ut fra det 
siste kostnadsoverslaget som ble utarbeidet. Det forutsettes at tiltaket blir prioritert i 
Handlingsplan for fylkesveger og at kostnadene deles likt mellom kommunen og Innlandet 
fylkeskommune. Øyers andel er i sin helhet lagt inn i 2023, men framdrift er usikkert.  
 
Kommunedirektøren foreslår et forprosjekt i forhold til tilrettelegging av boligtomter på 
Tretten. Det er tidvis etterspørsel etter tomter, men få tilgjengelige. Kommunen eier 20 mål 
som er avsatt til framtidig boligformål. Området er i forlengelse av Stavsjordet boligfelt, og 
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det er tilliggende arealer eid av andre. Forprosjekt anbefales for å ta stilling til kommunens 
rolle i et evt. boligprosjekt.  
 
Det er ikke lagt inn midler til videre utbygging i Trodal, da dette er under utredning for å få 
fram nye kostnadsoverslag. Videre utvikling i Trodal legges fram i egen sak. 
 
Vann og avløpsinvesteringer i planperioden legges fram på bakgrunn av vurdert behov av 
kapasitetsutvidelse og rehabilitering av anlegg. Det er ikke tatt stilling til Tretten renseanlegg 
eller mulighet til økt overføring til Lillehammer, da det fortsatt jobbes i dialog med 
Lillehammer kommune i forhold til dette.  
 
Startlån videreføres med 10 millioner kroner årlig. Begrunnelsen for å holde nye låneopptak 
på dette nivået er at nye finansieringsregler fra bankene krever fullfinansiering av bolig, 
startlån aksepteres ikke som egenandel.  
 
Det legges til grunn at det vil bli innkalt egenkapital til KLP i planperioden på tilsvarende 
nivå som i dag. Begrunnelsen for dette er at pensjonsfondene øker, noe som medfører be-
hov for økt egenkapital gjennom tilskudd fra eierne. Egenkapitalinnskuddet kan ikke låne-
finansieres, og krever finansiering ved overføring fra drift til investering, salgsinntekter eller 
bruk av investeringsfond.  
 
I økonomiplanperioden ligger det inne årlige inntekter fra salg av kommunale boliger, jf. 
kommunestyresak om salg av kommunal eiendomsmasse. Det er lagt inn en årlig salgsinn-
tekt på 2 millioner kr. Dette er sett på som egenfinansiering av investeringer i planperioden, 
og det foretas ikke overføring fra drift til investeringsprosjekter i 2021-2024.  
 
Det er forutsatt tilskudd fra Husbanken til bygging av større kommunale leiligheter, og det 
ses på finansielle løsninger med Husbanken ved bygging av mindre leiligheter. Øvrig finan-
siering av investeringene er låneopptak.  
 
Vurdering: 
Investeringsplan 2022-2025 bygger på gjeldene økonomiplan og handlingsregelen som sier 
at nye låneopptak skal være under 75 % av årlige avdrag (korrigert gjeld). Framlagt plan er 
innenfor handlingsregelen når en ser årene under ett, men pga. at gang- og sykkelveg langs 
Sør-Trettenvegen i sin helhet er lagt inn i 2023 er dette året utenfor handlingsregelen. 
 
Alle tiltak er gjennomgått og vurdert i tråd med kommunens investeringsreglement. 
 
Innenfor Vann og avløp jobbes det med avklaringer om framtidig renseanlegg, avløpstiltak 
sammen med Lillehammer og ny driftsstasjon i Øyer. Her legges det fram egen sak før kon-
krete investeringsbeløp legges inn i økonomiplanen. 
 
Fram mot kommunestyrebehandling av den samla økonomiplan og årsbudsjett 2022 vil det 
kunne bli framlagt justeringer av investeringsplanen ved behov. Her nevnes at det under ut-
arbeidelse av investeringsplanen har framkommet behov for tiltak for å tilrettelegge for en 
elev som starter på barneskole i Øyer høsten 2022. Her vil det bli framlagt egen sak med 
forprosjektering i 2021 og deretter investeringsbehov når dette er nærmere avklart.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar framlagt investeringsplan for Øyer kommune 2022-2025. 
2. Driftsmessige konsekvenser av investeringsplanen innarbeides i økonomiplan 2022- 
2025 og årsbudsjett 2022. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Konstituert kommunedirektør 
 


