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SØKNAD OM STØTTE - GRATIS OVERNATTING FOR NORD-KOREANSK FOTBALLAG VED 
ØYER UNGDOMSSKOLE  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår i denne saken kommunestyret til å innvilge søknaden om støtte til gratis 
overnatting for to Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole med  
kr 40.000,-. Tiltaket foreslås dekket av disposisjonsfondet. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Øyer ungdomsskole, ved rektor, ble kontaktet av journalist Lasse Evensen om et ønske om 
at to Nord-Koreanske yngre fotballag kunne få overnattingsmuligheter ved Øyer 
ungdomsskole fra siste uka i juni 2019 til siste uka i juli 2019. Lagene skal delta på Norway 
cup 2019, som avholdes 27/7-3/8 2019. Det er snakk om ca 30 personer. Lagene kommer fra 
et statlig fotballakademi i Nord-Korea. Det opplyses at det er snakk om en seriøs og 
ambisiøs gruppe. Lasse Evensen er deres kontaktperson. Evensen har laget  
TV-dokumentarer med tidligere landslagssjef i Nord-Korea Jørn Andersen, og har i den 
forbindelse invitert lag fra Nord-Korea til Norge. Grunnen til at Øyer ungdomsskole ble 
forespurt er kontakt mellom Lasse Evensen og fotballtrener i ØTI, Kjell Tore Bjørnhaug. Hvis 
dette skulle gå i orden vil det i perioden legges opp til et sportslig og kulturelt samarbeid 
mellom ungdommene fra Nord-Korea og lokale ungdommer.  
 
Fakta: 
Det forespørres om gratis overnatting, da det er svak økonomi i gruppen. Rombehovet er 
tre klasserom, kjøkken, allrom og gymsal med garderober. For kommunen er det selvfølgelig 
en del utgifter knyttet til en slik overnatting. Det kreves først og fremst renhold, men også 
vaktmestertjenester og energiutgifter. Dette estimeres til en utgift på  
ca kr 40.000,-. Det er opplyst at gruppen er dekket med forsikringer, og at de ligger under 
Norway-cup paraplyen. Politi og brannvesen må kontaktes for å få godkjent overnattingen, 
dette har skolen gode rutiner i forhold til, både i forhold til utleie i forbindelse med helger og 
for et par år siden ungdoms-OL . Gruppen vil lage og ordne med mat selv.  
 
 
 
 



Vurdering: 
Ved en ordinær utleie ville denne formen for utleie kostet leietaker kr 72.000,-. Dette anses 
ikke som ordinær utleie, men støtte til kulturell, sosial og sportslig samarbeid mellom ulike 
kulturer. Noe som forhåpentligvis vil bli positivt for de involverte ungdommene. Øyer 
ungdomsskole som enhet er ikke involvert i opplegget, bortsett fra at lokaler stilles til 
diposisjon. Støtten det er snakk om er altså estimert til kr 40.000,-. 
 
Saldo på disposisjonsfondet pr 11.02.2019 er på kr 32.036.045,-. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret bevilger kr 40.000,- i støtte til gratis overnatting for to  
Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole. 

2. Tiltaket, kr. 40 000,- belastes disposisjonsfondet. 

 
 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 
 
 
Behandling i Formannskapet 12.02.2019, sak 19/19: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret bevilger kr 40.000,- i støtte til gratis overnatting for to  
Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole. 

2. Tiltaket, kr. 40 000,- belastes disposisjonsfondet. 


