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Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 08.11.2022 Tid: 16:00 - 19:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
gruppeleder skal settes på kopi på dette spørsmålet. Gruppeleder har ansvaret for å kalle 
inn eventuelt varamedlem. Det skal meldes fra til ordfører når det møter stedfortreder i 
saker der folkevalgte er vurdert som inhabile. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Felles orienteringer møterom Lågen kl 16.00 – 17.00: 
Økonomiplan 2023 – 2026 
KDP Øyer Sør 
 
Etter orienteringene fortsetter rådet med eget møte på møterom Lågen. 
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ØKONOMIPLAN 2023-2026 - ÅRSBUDSJETT 2023 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3211     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
6/22 Ungdomsrådet 08.11.2022 
 
6/22 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 08.11.2022 
 
5/22 Flerkulturelt råd 08.11.2022 
 
66/22 Formannskapet 15.11.2022 
 
Vedlegg: 

1. Økonomiplan 2023-2026 – Årsbudsjett 2023, kommunedirektørens forslag av 31. 
oktober 2022 

2. Fritakslister for eiendomsskatt i Øyer kommune 2023 
3. Gebyrregulativ Øyer kommune 2023 
4. Budsjettforslag for Kontrollutvalget 
5. Økonomiplan for Øyer og Tretten kirkelige råd 
6. Kommunedirektørens budsjettnotat  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 64/22 Investeringsplan Øyer kommune 2023-2026 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar balansert økonomiplan for årene 2023-2026 og årsbudsjett for 2023 
etter at formannskapets innstilling har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 14 dager. 
 
Saksutredning: 
Kommuneloven innehar bestemmelser om økonomiplan, årsbudsjett og årsbudsjettets 
bindende virkning i §§ 14-3 – 14-5. 
 

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kom-
munale og regionale planer følges opp. 
 
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets […] prioriteringer og be-
vilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger 
på. De skal også vise utviklingen i kommunens […] økonomi og utviklingen i gjeld og 
andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor 
mye lån som skal tas opp i budsjettåret. 
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Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, full-
stendige og oversiktlige. Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en invester-
ingsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og 
stilles opp på samme måte som økonomiplanen. 
 
Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- 
og bygningslovens § 11-1 fjerde ledd. 

 
Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak, skal 
offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyrets behandling. 
 
Kommunedirektøren legger fram en balansert økonomiplan for kommende fireårsperiode, 
basert på realiteten i Øyer kommunes økonomiske situasjon. I årsbudsjett 2023 legges det 
opp til et negativt netto driftsresultat på -0,12 %, med bruk av disposisjonsfond på 2,8 mil-
lioner kroner. For årene 2024-2026 et netto driftsresultat i intervallet 2,4 % - 2,9 %, med et 
gjennomsnitt på 2,6 %. 
 
Rammetilskudd fastsettes i Stortinget og ligger inne i økonomiplanen slik regjeringens bud-
sjettforslag og tilleggsproposisjoner foreligger. Skatteanslag for Øyer kommune i økonomi-
planperioden er gjort med bakgrunn i makrotall fra statsbudsjettet, og at den kommunale 
skattøren utgjør 11,15 %. Det er det lagt inn økt anslag for skatteinntekter i Øyer kommune i 
økonomiplanperioden. Det legges til grunn at kommunen skriver ut eiendomsskatt med fire 
promille (høyeste sats) for boliger og fritidsboliger i økonomiplanperioden. 
 
Økonomiske handlingsregler (finansielle måltall) for kommunen som ble innført i 2018 vid-
ereføres. De fire handlingsreglene omhandler netto driftsresultat, disposisjonsfond i forhold 
til driftsinntekter, korrigert lånegjeld i forhold til driftsinntekter og nye låneopptak i forhold 
til årlige avdrag. Kommunedirektørens økonomiplan- og budsjettforslag ligger ikke innenfor 
vedtatte økonomiske handlingsregler, da det i 2023 budsjetteres med negativt netto drifts-
resultat og netto bruk av disposisjonsfond.  
 
Driftsbudsjettet for 2023 vedtas på tjenesteenhetsnivå, i henhold til kommunens administra-
tive organisering. 
 
Kommunestyret vedtar investeringsplan for 2023-2026, og godkjenning av låneopptak for 
investeringer i 2023. 
 
Forslag til Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023 er utarbeidet, vedlegg 3. 
 
Kontrollutvalget behandlet budsjett for 2023 i møte 5.10.2022, jf. forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon § 2: 
 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen 
[…]. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 
tredje ledd til kommunestyret […]. 
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Saksframlegg og protokoll fra behandlingen er vedlagt, vedlegg 4. Kontrollutvalgets innstil-
ling på budsjett innebærer økt budsjettramme til Folkevalgte, dette er innarbeidet i kom-
munedirektørens budsjettforslag. 
 
Øyer og Tretten kirkelige råd har vedtatt økonomiplan for 2023-2026 og har sendt denne 
som innspill til Øyer kommunes økonomiplan- og budsjett. I kommunedirektørens budsjett-
forslag utgjør kommunens tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 kr 3 830 678, 
inkl. lønns- og prisvekst for 2023 (basert på Statsbudsjettets deflator på 3,7 %). Vedlegg 5. 
 
Det er utarbeidet et eget notat om gebyrer innenfor selvkostområdene vann og avløp, 
reguleringsplan, byggesak og oppmåling, vedlegg 6. 
 
Evaluering av nye priser for foreldrebetaling SFO er gjennomført og beskrevet i eget notat. 
Vedlegg 6.  
 
Vurdering: 
Økonomiplan for 2023-2026 bygger på gjeldende økonomiplan og årsbudsjett. Inneværende 
år er driftsnivået i kommunen for høyt i forhold til inntektssida, og økonomiske rammer i 
kommende økonomiplanperiode gir ikke rom for videreføring av dagens driftsnivå. I 2023 ut-
fordres kommunen ytterligere av økte rente- og energiutgifter. Salderingsutfordringen for 
særlig 2023 har vært så betydelig at det ikke er vurdert som realistisk å ta ned driftsnivået i 
løpet av ett år. Kommunedirektøren legger derfor fram et budsjettforslag som bryter med 
kommunens handlingsregel om netto driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond i 2023. 
Det legges opp til bruk av fond for å løse utfordringene det første året i økonomiplanperiod-
en. For de tre siste årene i økonomiplanperioden budsjetteres det med netto driftsresultat i 
henhold til økonomisk handlingsregel, og det ligger inne forslag om ytterligere driftsnedtak i 
tjenestene. 
 
Driftsnedtakene som foreslås i budsjett og økonomiplan omfatter reduksjon av stillinger i 
kommunen, der ikke alle nedtak kan løses ved naturlig avgang. Det vil kjøres egne prosesser i 
aktuelle tjenester for å gjennomføre nedbemanning.  
 
Budsjettforslaget forutsetter en kraftig reduksjon i overtid og vikarbruk. Dette er en kreven-
de budsjettforutsetning som det må jobbes aktivt med for å kunne gjennomføre.  
 
På inntektssida er det budsjettert offensivt på kommunens skatteinntekter i 2023. Under 
vegs i budsjettprosessen er det startet en analyse av kommunens eiendomsskattegrunnlag, 
for å kunne si noe om handlingsrommet ved å evt. ta i bruk takster basert på Skatteetatens 
formuesgrunnlag. En slik endring vil tidligst kunne skje fra 2024, og det vil bli lagt fram egen 
sak som beskriver kommunens handlingsrom.  
 
Kommunestyrets vedtok investeringsplan 2023-2026 i KS-sak 64/22, og deretter egen sak om 
investeringer innenfor vann og avløp i KS-sak 83/22. Det er foretatt mindre justeringer av 
investeringsplanen etter en gjennomgang for å vurdere mulige utsettelser og forskyvning av 
prosjekter. Investeringsplanen bygger på økonomisk handlingsregel fire som har satt måltall 
for årlige nye låneopptak. Parallelt med prosessen med å utarbeide budsjett- og økonomi-
planforslag er det gjennomført korreksjoner i kommunens anleggsregister, som fører til 
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endret nivå på avskrivninger framover. Dette vil har direkte betydning for beregning av 
minimumsavdrag, og for handlingsregel 4 om nye årlige låneopptak. Handlingsregelen, og 
måltall for nytt årlig låneopptak, er ikke justert ned etter disse endringene. Dette vil bli gjort i 
forkant av neste rullering av investeringsplan, og vil medføre et lavere nivå for nye 
låneopptak framover.   
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar framlagt Økonomiplan for 2023-2026. 
2.  Kommunestyret vedtar årsbudsjett for drift og investering som det framgår av buds-

jettskjemaene Bevilgningsoversikt drift (§ 5-5) og Bevilgningsskjema investering (§ 5-
6).  

3. Låneopptak 
a. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer på inntil 26,6 millioner 

kroner i 2023. 
b. Kommunestyret godkjenner låneopptak til investeringer innen selvkostområdene 

på inntil 23,2 millioner kroner i 2023. 
c. Kommunestyret godkjenner låneopptak av formidlingslån på 20,0 millioner 

kroner i 2023. 
d. Kommunedirektøren gis fullmakt til å ta opp budsjetterte lån og godkjenne ende-

lige lånevilkår, herunder rentebinding. Fullmakten omfatter godkjenning av 
rentevilkår i hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne låne-
dokumenter. 

e. Kommunedirektøren gis myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre 
gjeld og til å slå sammen løpende lån. Kommunedirektøren har fullmakt til å  
godkjenne endrede rentebetingelser, herunder rentebinding, på alle eksisterende 
lån. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 

 
f. Øyer kommunes regnskapsførte avdrag i 2022 skal tilsvare minimumsavdrag i 

henhold til kommunelovens § 14-18. 
 

4. Eiendomsskatt 
a. For skatteåret 2022 skrives det ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 

kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 2 og § 3 bokstav a. For skatteåret 2023 be-
nyttes eiendomsskattetakstene med virkning fra 2018 jf. eiendomsskatteloven §8 
A-3 (2) og K-sak 27/16 og 122/16. 

 
b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer 

settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 a differensieres 
satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer 
settes til 4 promille. Jf. overgangsregelen til Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 
skrives det ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget for tidligere verk og bruk 
redusert med fire syvendedeler i 2023. 

 
c. Det benyttes ikke bunnfradrag for 2023, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd. 
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d. Eiendommer som faller inn under eiendomsskattelovens § 7 a, b og c er fritatt fra 
eiendomsskatt. Kommunestyret godkjenner listene over eiendommer som skal ha 
fritak eller delvis fritak etter § 7a. Eiendommer tilhørende andre stiftel-
ser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av kommunestyret på grunnlag av søknad. 
Alle fredede bygninger fritas med hjemmel i § 7 b. For eiendommer som faller inn 
under § 7 c er fritaksperioden 10 år, eller til kommunestyret endrer eller 
opphever fritaket. 

 
e. Eiendomsskatt skal betales i fire terminer. 
 
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte skattevedtekter. 
 

5. Kommunale gebyrer 
a. Kommunestyret vedtar kommunale gebyrer og betalingssatser for 2023 i 

samsvar med oversikten i vedlegg 3, Gebyrregulativ for Øyer kommune 2023. 
 

6. Kommunale satser sosialhjelp 
Ved endringer av statlige satser for utmåling av stønad til livsopphold gis kommune-
direktøren fullmakt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale satsene. 

 
7. Kommunale satser hjemmehjelp 

Ved endringer av maksimalsatsene for betaling for hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G og betaling for korttidsplass per døgn gis kommunedirektøren full-
makt til å foreta tilsvarende justering av de kommunale betalingssatsene. 

 
8. Integreringstilskudd 

Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere økt statstilskudd til flyktninger. 
 

9. Omfordeling mellom tjenesteenheter 
a. Kommunedirektøren gis fullmakt til å budsjettjustere mellom tjenesteenheter 

med inntil 2 millioner kroner gjennom budsjettåret 2023. 
 

b. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 9,8 millioner kroner til justering 
av tjenesteenhetenes budsjettrammer til dekning av lønns- og prisvekst i 2023. 

 
c. Kommunedirektøren gis fullmakt til å omdisponere budsjettmidler mellom tjen-

esteenheter for å samle kommunens merkantile tjenester under Sentraladmini-
strasjon – HR og org.utvikling. Det rapporteres på budsjettjusteringen i tertial-
rapportering.  

 
10. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være 

uerholdelige. 
 

11. Godtgjørelse 
Godtgjørelse til ordførere settes til 100 % av stortingsrepresentantenes lønn. 
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12. Kommunestyret vedtar at Øyer kommune i 2022 avsetter årets premieavvik pensjon, 
fratrukket amortisert premieavvik, til pensjonsfond (ubundet driftsfond). 
 

13. Kommunestyret vedtar tilskudd til Øyer og Tretten kirkelige råd for 2023 på kr 
3 830 678 (beløpet er inkludert lønns- og prisvekst for 2023).  
 

 
Åsmund Sandvik Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
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PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID FOR OMSORGSSVIKT OG ADFERDSPROBLEMER 
JFR BARNEVERNLOVEN 
 
Saksbehandler:  Randi Nordlien Arkiv: F40 &37  
Arkivsaksnr.: 22/872     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/22 Tjenesteutvalget 08.11.2022 
 
7/22 Ungdomsrådet 08.11.2022 
 
7/22 Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 08.11.2022 
 
6/22 Flerkulturelt råd 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

K-sak 37/22: Notat om plan for det forebyggende arbeidet datert 14.03.22 

Sammendrag: 

Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer i Øyer legges fram for 
kommunestyret til behandling 

Saksutredning: 

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.22, og omtales gjerne som en oppvekstreform da 
målene i reformen bare kan nås gjennom endringer og samarbeid i hele oppvekstfeltet.  

Kommunen skal ifølge barnevernslovens § 3-10 fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak 
som forebygger at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler adferdsvansker. Det 
stilles videre krav om at kommunen samordner sitt tjenestetilbud til barn og unge. Reformen 
skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet, og kommunen skal etter loven utarbeide en 
plan for forebygging av omsorgssvikt og atferdsproblemer. Planen skal beskrive overordna 
mål og strategier, hvordan ansvar fordeles mellom etater, hvordan oppgaveløsningen skal 
organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide.  

Fra 1.8.22 trådte nye samarbeidsbestemmelser i kraft i 14 ulike lovverk. I tillegg er det 
utarbeidet en nasjonal tverrsektoriell veileder som forklarer og utdyper disse 
bestemmelsene.  

Videre skal barnevernsreformen bidra til at hjelpen bedre blir tilpasset barn og familiers 
behov.  
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Kommunestyret ble forelagt informasjon om prosessplanen i K-sak 37/22 den 31.03.22 og 
arbeidet med utforming av planen har vært i henhold til prosessplanen.  

Det har vært satt ned en arbeidsgruppe der flere tjenesteområder/fagområder fra både 
Gausdal og Øyer har vært representert. Arbeidsgruppa har på oppdrag fra 
kommunedirektørene i de to kommunene gjort et grundig kartleggingsarbeid for å finne 
status på det forebyggende arbeidet. Kartlegging har blant annet bestått av møter i 
ledergrupper, møter med ansatte ute i de enkelte tjenestene og spørreskjema til ansatte. 
Videre har arbeidsgruppa presentert funn og anbefalinger, og det er disse som danner 
grunnlag for planen.  

Øyer og Gausdal har med bakgrunn i kartleggingen og anbefalingene utarbeidet hver sine 
planer som legges fram til politisk behandling.  

Kommunedirektørens vurdering: 

Plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer skal gi overordna føringer for 
arbeidet med forebygging i Øyer kommune. Det er lagt vekt på prinsipper for, og ønsket 
effekt av det forebyggende arbeidet. De folkevalgte skal vedta hovedmål og delmål og 
administrasjonen skal med bakgrunn i disse målene jobbe videre med de konkrete og 
operative tiltakene. Hovedmålene og delmålene er utarbeidet med bakgrunn i de funn som 
er avdekket i kartleggingen. 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar plan for forebygging av omsorgssvikt og adferdsproblemer.  

 
Åsmund Sandvik Randi Nordlien 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE 
SØKER: ØTI PROSJEKT 14 HOCKEY 
 
Saksbehandler:  Øyvind Arnold Selnes Arkiv: 223 C11  
Arkivsaksnr.: 22/2703     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/22 Ungdomsrådet 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 19.09.2022 
Budsjett datert 19.09.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
ØTI ønsker å arrangere åpen dag med skøyteaktiviteter i både Øyer og Tretten. 
Kommunedirektøren rår Øyer ungdomsråd til å innvilge Kr 10.000. Midlene tas fra 
ungdomsrådets «Tilskudd til tiltak for barn og unge». 
 
Saksutredning: 
Dette er noe som de også gjorde i fjor, med stor suksess på begge plassene. 
Dette er et lavterskeltilbud, der barn og unge kan låne utstyr gratis. Mottoet er «Alle skal 
være med» og alle er velkomne.  
ØTI forventer ca 300 deltakere og alle vil få en gave. Det vil bli satt opp en bemannet 
utlånsbod med hockey/skøyteutsyr og deltakere vil få hjelp med utstyr og det de måtte 
trenge til gratis utlån. 
ØTI vil også i år invitere Lillehammer ishockey klubb. I fjor var dette en stor suksess blant 
ungene, da selve Rasken møtte opp.  
 
Saldo for «Tilskudd til tiltak for barn og unge» er per 01.11.2022 på Kr 20.000. 
 
Vurdering: 
Dette ser ut som et positivt tiltak og et flott lavterskeltilbud for barn og unge i hele Øyer. 
Dette kan være en fin introduksjon til ishockey og miljøet rundt. Her kan barn og unge bli 
kjent med idretten og med andre, uten å først måtte gå til innkjøp av dyrt utstyr.  
 
Det finnes andre søkerordninger som kan støtte opp om et slikt arrangement, for eksempel 
https://zuccarellostiftelsen.no/   
Lag og organisasjoner kan også søke kommunen om midler fra inkluderingsfondet, med 
søknadsfrist 1. oktober og 1. mars. Se: 
https://www.oyer.kommune.no/inkluderinsfondet.579550.no.html 
 
 
 

https://zuccarellostiftelsen.no/
https://www.oyer.kommune.no/inkluderinsfondet.579550.no.html
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer ungdomsråd innvilger kr 10.000 til «ØTI prosjekt 14 hockey». Midlene tas fra 
ungdomsrådets «Tilskudd til tiltak for barn og unge». 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øyvind Arnold Selnes 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE 
SØKER: ELEVRÅDET PÅ ØYER UNGDOMSSKOLE 
 
Saksbehandler:  Øyvind Arnold Selnes Arkiv: 223 C11  
Arkivsaksnr.: 22/3216     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/22 Ungdomsrådet 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad og budsjett datert 31.10.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Elevrådet ved Øyer ungdomsskole søker støttet til å arrangere nyttårsball for sine elevere. 
Dette gjør de for å kunne tilby redusert egenandel for elevene. Kommunedirektøren rår Øyer 
ungdomsråd til å innvilge Kr 10.000. Midlene tas fra ungdomsrådets «Tilskudd til tiltak for 
barn og unge» 
  
Saksutredning: 
Nyttårsballet er et fellesskapende, rusforebyggende og sosialt dannende arrangement, der 
det serveres et felles måltid og der man lærer dans i forkant av arrangementet.  
I en tid som kan oppleves som krevende økonomisk for mange familier, kan 150kr utgjøre en 
belastning for den enkelte familie, særlig dersom man har flere barn i ungdomsskolealder. 
Elevrådet og skolen ønsker at det skal vær gratis for elever å delta og søker derfor om midler 
til å dekke inngangen.  
 
Saldo for tilskuddsordningen er per 01.11.2022 på Kr 20.000. 
 
Vurdering: 
Arrangementet oppfyller kriteriene i tilskuddordningen på en rekke områder:  
-Pengene skal gå til aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet, utenom det som kan regnes 
som ordinære drift.  
-Pengene skal gå til åpne enkeltarrangement utenom skoletiden og aktivitetene skal være 
tilgjengelige for barn og unge i kommunen. 
-Arrangementet kan gjennomføres selv om det innvilges bare deler av summen det søkes 
om. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer ungdomsråd innvilger kr 10.000 til «Elevrådet ved Øyer ungdomsskole». Midlene tas 
fra ungdomsrådets «Tilskudd til tiltak for barn og unge» 
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Åsmund Sandvik Øyvind Arnold Selnes 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILTAK FOR BARN OG UNGE - JULEGATEÅPNING 2022 - TRETTEN 
 
 
Saksbehandler:  Øyvind Arnold Selnes Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/3243     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
10/22 Ungdomsrådet 08.11.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad datert 01.11.2022  
Budsjett datert 01.11.2022  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Julegateåpning er en tradisjon på Tretten.  
Kommunedirektøren rår Øyer ungdomsråd til å innvilge Kr 5.000. Midlene tas fra 
ungdomsrådets «Tilskudd til tiltak for barn og unge».  
 
Saksutredning: 
Julegateåpning vil arrangeres i sentrum av Tretten. Arrangementet vil være gratis, åpent for 
alle, og vil være et koselig avbrekk for alle aldre. Bygda trenger noe positivt og samles rundt 
etter alt det man har opplevd med korona og bru de siste årene. 
 
Saldo for «Tilskudd til tiltak for barn og unge» er per 01.11.2022 på Kr 20.000.  
 
Vurdering: 
Arrangementet oppfyller kriteriene i tilskuddordningen ved at:  
-Pengene skal gå til aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet.  
-Pengene skal gå til åpne enkeltarrangement utenom skoletiden og aktivitetene skal være 
tilgjengelige for barn og unge i kommunen.  
Søker opplyser om at prosjektet er avhengig av midler fra Ungdomsrådet for å gjennomføres 
men at det kan gjennomføres med deler av søknadsbeløpet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer ungdomsråd innvilger kr 5.000 til «Julegateåpning 2022». Midlene tas fra 
ungdomsrådets «Tilskudd til tiltak for barn og unge».  
 
 
 
Åsmund Sandvik Øyvind Arnold Selnes 
Kommunedirektør 
 


