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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 21/1660   
 
TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE - TILDELINGSKRITERIER 
 
 
Saksbehandler:  Øyvind Arnold Selnes Arkiv: 033  
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.» 
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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) 
 
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.  
 
 
 
Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den 08.06.2021 sak 10/21 
 
Behandling: 
Ungdomsrådet diskuterte tre alternativer for bruk av midlene: 

1. Øyer ungdomsråd oppretter en tilskuddsordning som skal støtte opp under barne- og 
ungdomsarbeid i kommunen.  

2. pengene brukes til å subsidiere sesongkort for ungdom i Hafjell. 
3. Pengene brukes til å arrangere en kostnadsfri tur til Tusenfryd for ungdom. 

 
Vedtak: 

1. Øyer ungdomsråd oppretter en tilskuddsordning som skal støtte opp under barne- og 
ungdomsarbeid i kommunen. 

2. Midlene skal tildeles etter samme kriterier som i Gausdal kommune, med endring i 
punkt 5. Punkt 5 i Øyer kommune: Tilskuddsordningen har løpende søknadsfrist. 

 
 


