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ØYER-EKKO 2018  
TILLEGGSBEVILGNING TIL ARRANGEMENT 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om støtte til Øyer-EKKO 2018 til Øyer næringsråd 
 
Sammendrag: 
Sektor Kultur og fritid ønsker å skape et inkluderende arrangement i Øyer, og vil bruke 
Øyer-EKKO 2018 til å etablere en årlig tradisjon. Det bes om en tilleggsbevilgning fra 
formannskapets særskilte konto for å etablere dette arrangement. 
 
Saksutredning: 
Øyer-EKKO har vært kommunes samlende kulturarrangement i en årrekke. Det har hatt ulik 
utforming; både som en ukes samling av store og små arrangementer, og i form av et stort 
samlende arrangement som Kultur-BOOM i 2011. Oppslutningen fra forenings- og 
næringslivet har vært varierende, og i 2018 er det ønsket å prøve ut noe nytt.  
 
Sektor Kultur og fritid i samarbeid med næringslivet og frivillige lag og foreninger vil i 2018 
gjennomføre Øyer-EKKO over en dag; lørdag 5. mai. Vi ønsker å gi mulighet til befolkningen 
i kommunen og andre å gjøre noe i felleskap og begeistre hverandre og vi ser for oss at 
dette blir et årlig arrangement.  
 
Innholdet denne dagen er ikke spikret enda men hovedramma er; 
 
Tittel: «Fra Rio til Øyer - verden rundt på 12 timer» 
 
Formiddagen: 
• Sentrum i Øyer og Tretten pyntes til fest med all verdens flagg og fargerik pynt  
• «Rio-karnevals-opptog»: Oppstilling på Idrettsplassen, går gjennom sentrum og bort 
 til biblioteket: 
• Alt som kan og vil av lag og foreninger, gjerne med faner, i kostymer(eller fargerike 
 klær), sang og musikk, dans i toget. 
• Torg/markedsplass: ved Øyer bibliotek og på øvre parkeringa på sørsida 
• «Boder» for alle lag og foreninger som vil vise seg frem, ha aktiviteter, salg ol 
• Evt. underholder alle fra sin «Bod» eller vi lager til en liten sceneplass 
• Matboder – mat fra alle verdens land: 



Ettermiddagen: 
• «Fra Rio til Øyer - musikkens verden» en konsertproduksjon med musikk/innslag fra 
 alle verdensdeler i Trettenhallen 
• Korps med band spiller med sangsolister m.m 
 
Kveld: 
• Dagen avsluttes med dans i Trettenhallen 
 
For å få dette til trenger vi en startkapital som vi ikke kan håndtere innenfor tildelt ramme. 
Vi ser for oss at alle arrangementer er gratis bortsett fra festen på kvelden. Det er viktig at 
ingen føler at de ikke har råd, og for at dette skal gi en positiv omtale må det koste minst 
mulig for publikum. Festen på kvelden skal ikke koste mer enn kr. 100,- pr. person. Ved 
salgsinntekter under arrangementet kan vi få inn inntekter som settes av på fond til senere 
år som en grunnkapital. Øyer næringsråd har vist interesse for arrangementet, og det er 
søkt om støtte på kr. 50 000 fra dem. 
 
Vurdering: 
Øyer kommune trenger et samlende kulturarrangement av en viss størrelse i tillegg til 
Stavsmart’n. Vi tror Øyer-EKKO kan være dette. Øyer-EKKO skal være en mulighet til å 
samle næringsliv og frivillighet på tvers av interesser og daglig aktivitet til en mønstring av 
kreativitet og glede. Øyer kommune må ta en aktiv rolle i dette, og bidra til oppstarten av 
et arrangement vi håper skal bli en årlig foreteelse.  
 
Sektor Kultur og fritid har ikke midler innenfor egen ramme til et arrangement av slik 
størrelse, og er avhengig av en tilleggsbevilgning for å få dette i gang. Det er vårt mål at vi 
skal klare å bygge opp en grunnkapital gjennom årets arrangement, slik at denne 
tilleggsbevilgning kun er aktuelt i oppstartsåret. Det er også søkt om kr. 50 000,- i støtte fra 
Øyer næringsråd. Formannskapets tilleggsbevilgningspost for 2018 er på kr 75.000,-. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1)Formannskapet bevilger kr. 50 000,- til Øyer-EKKO 2018. Tilskuddet dekkes over 
formannskapets særskilte konto som settes ned fra kr 75.000,- til kr 25.000,-. 
 
2)Følgende budsjettjusteringer vedtas: 
 

Tekst Kontonummer Utgiftsøkning/ 
inntektsreduksjon 

Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Kultur allment 11200-5030-
3859 

50 000  

Formannskapets 
særskilte konto 

14901-1000-
1001 

 50 000 

Til sammen  50 000 50 000 

 
 
Ådne Bakke Frode Fossbakken 
Rådmann 


