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SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE  
SØKER: ØTI PROSJEKT 14 HOCKEY 
 
 
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 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

https://zuccarellostiftelsen.no/
https://www.oyer.kommune.no/inkluderinsfondet.579550.no.html


Øyer ungdomsråd innvilger kr 10.000 til «ØTI prosjekt 14 hockey». Midlene tas fra 
ungdomsrådets «Tilskudd til tiltak for barn og unge». 
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Kommunedirektør 


