
 

 
 
 
Bakgrunn for budsjettet 2016 
Etter at budsjettet for 2015 var ferdigbehandlet av Representantskapet for de interkommunale ordningene 
i Midt-Gudbrandsdal, mottok Ung i Midtdalen (UiM) tilskuddet fra Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
(RMG). Dette var redusert med kr 85 000,- i forhold til budsjett og tidligere års tildelinger. Det vil si at det i 
inneværende år har blitt gjort innsparinger på aktivitetssiden i samme størrelsesorden. Det er nå gitt 
signaler fra RMG om tilsvarende beløp i 2016. Dette sammen med 4% reduksjon i driftskostnadene for 
eierkommunene og den generelle prisveksten gir en reel reduksjon i aktivitetsbudsjettet for UiM på kr 
127 000,- sammenlignet med budsjettet for 2015.  
 
Note 1, kr 295 000 
Konto 1123 er budsjettposten som omhandler årsplanen og i tillegg har en liten pott som kan brukes etter 
ønsker og behov fra ungdomsgruppa.  
 
Planlagte aktiviteter og satsninger for 2016 er: 
-UKM 
-Utvikling og oppfølging av Midtdalens Regionale Ungdomsråd 
-Samarbeid med de kommunale ungdomsrådene 
-Internasjonale prosjekter gjennom Aktiv Ungdom 
-Statement, nytt ungdomsarrangement i regi av Midtdalens Regionale Ungdomsråd 
-Kåja Camp 
 
I denne posten er aktiviteter finansiert av tilskudd fra RMG lagt inn. Dersom dette tilskuddet blir redusert 
(note 6) vil aktivitetsnivået gå ned i samsvar med støtten. 
 
Note 2, kr 50 000 
Dette er midler til «Trygt hjem» ordningen. RMG har «Trygt hjem» som et av sine satsningsområder i 
strategiplanen for 2014-2017, og ordningen er avhengig av denne støtten for å kunne videreføres.   
 
Note 3, kr 18 000 
Husleie for Ung i Midtdalen er regnet ut etter felles prinsipp for kostnadsdeling for interkommunale 
selskap. 
 
Note 4, kr 10 000 
Kostnader knyttet til IKT-support og lisenser for programvare har tidligere år vært lagt  inn med kr 10.000 
pr bruker. Dette er nå innlemmet i adm.vederlag, jf. vedtak om lik praksis i representantskapsmøtet i mai 
2015. 
 
Note 5, kr 38 000 
Administrativt vederlag er lagt inn i tråd med satser og vedtak i representantskapet i mai 2015. Tidligere 
kostnader på art 1241 er innlemmet i dette.  
 
Note 6, kr 250 000 
Tilskudd fra RMG basert på de signaler som er gitt i forhold til neste års ramme. Tilskuddet fra RMG har 
tidligere vært øremerket med en sum til «Trygt hjem-ordningen», 50 000,-, mens resten av summen skal 



fordeles på aktiviteter som Aktiv Ungdom, Midtdalens Regionale Ungdomsråd, Kåja Camp med mer. Hvis 
støtten blir redusert vil aktivitetsnivået reduseres tilsvarende som nevnt i note 1. 
 

Innsparing og konsekvenser:   
I arbeidet med å prioritere er det lagt vekt på at tilbud som tiltrekker seg et mangfold av ungdommer fra 
hele regionen og hvor UiM er en viktig bidragsyter i alle faser i størst mulig grad skal bestå. Det må også tas 
hensyn til Ung i Oppland/Oppland Fylkeskommune sine retningslinjer for medfinansiering, der de blant 
annet vektlegger utvikling og nytenking for å utløse støtte til drift.   
 
Følgende grep er gjort: 
Trygt hjem: Budsjettet er halvert fra tidligere år. Dette betyr en vesentlig reduksjon i tilbudet. Fram til nå har dette 
vært en fleksibel ordning hvor ungdom har hatt mulighet til å benytte seg av tilbudet i forbindelse med flere typer 
arrangementer. En konsekvens ved å redusere budsjettrammen vil være at ordningen kun kan brukes ved spesielle 
anledninger. «Trygt hjem» er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet rettet mot ungdomsgruppen i alderen 16-20.  
Innsparing 50 000,- 
 
Regionale tilbud: Samlebetegnelse for aktiviteter som blir gjort i løpet av året, enten i regi av UiM alene, i samarbeid 
med kommunene eller med Vinstra vdg. skule. For å redusere budsjettposten fjernes/minskes  tilskudd til 
samarbeidprosjektene: 
Aktiv sommer, 5 000,- 
Halloweenarrangement, 5 000,- 
Juleball på Vinstra vdg. skule, 10 000,- 
Gullbussen, 30 000,- 
Verdensdagen for psykisk helse, 10 000,- 
Innsparing 60 000,- 
 
Tilskudd til lag/organisasjoner: Dette er tilskudd til ordningen «Kjapt svar» som er en søknadsordning for ungdom i 
Midtdalen. Ordningen stimulerer ungdom til å skape aktivitet for og med ungdom. Denne er fjernet fra 2016 
budsjettet. 
Innsparing 10 000,-  
 
Ungdomsrådsarbeid i Midtdalen: Dette er støtte til skolering av de kommunale ungdomsrådene. 
Innsparing  7 000,- 
 
 
 
 

 


