Kommentarer til budsjett 2018:
Bakgrunn for budsjettet 2018
Aktivitetsbudsjettet til UiM er noe redusert sammenlignet med 2017. Dette skyldes at lønns- og prisvekst
er høyere enn veksten på inntekt. Totalt utgjør dette kr 34 600,- sammenlignet med 2017. Dette har
konsekvenser for aktivitetsnivået i det kommende året. I arbeidet med årsplan 2018 danner erfaring fra
tidligere arrangementer og aktiviteter grunnlaget for hva som skal prioriteres. Forebyggende tiltak som når
flest mulig ungdommer er av høy prioritet framover. Dette betyr at det er lite rom for å skape spontane
aktiviteter etter ønsker og behov fra ungdomsgruppa, enkelte arrangementer får redusert driftsramme og
mindre aktiviteter utgår.
UiM søker også RMG om 50 000,- mer enn det som har vært søkt i de foregående år. Dette skal gå
uavkortet til Statement. Dette er et arrangement som er direkte alkoholforebyggende blant ungdom og
som ønskes videreført.

Note 1, kr 308 341
Konto 1123 er budsjettposten som finansierer de fleste aktiviteter og tilbud med bakgrunn i årsplan.
Planlagte aktiviteter og satsninger for 2018 er:
-UKM
-Utvikling og oppfølging av Midtdalens Regionale Ungdomsråd
-Samarbeid med de kommunale ungdomsrådene
-Internasjonale prosjekter gjennom Aktiv Ungdom- herunder utgifter knyttet til volontørprosjektet
-Statement
-Kåja Camp
Disse aktivitetene er i stor grad finansiert av tilskudd fra RMG. Dersom dette tilskuddet blir redusert vil
aktivitetsnivået gå ned i samsvar med støtten.
Note 2, kursutgifter 44 000,Dette er midler som går til kompetansehevende tiltak i regi av Ungdom og Fritid, Oppland Fylkeskommune
og Aktiv Ungdom og til videreutdanning. Ung i Midtdalen studerer EU-prosjektledelse ved Høgskolen i
Sørøst-Norge på deltid. Ved å få økt kunnskap innen dette området kan det være mulig å utvikle nye
prosjekter hvor det kan søkes om finansiering fra EU- systemet. Dette vil kunne gi friske midler inn.
Note 3, kr 100 000,Dette er midler til «Trygt hjem» ordningen. Ordningen har eksistert siden 2007, og er en ordning som blir
mye brukt av ungdom. I 2016 var det 372 brukere av tilbudet. RMG har hatt «Trygt hjem» som et av sine
satsningsområder i strategiplanen for 2014-2017, og skal ordningen videreføres er avhenger den av støtten
fra RMG.
Note 4, Refusjon fra interkommunale tiltak 350 000,Det søkes RMG om totalt kr 350 000,- til aktivitet i 2018. For 2018 er det lagt inn 50 000,- ekstra i søknaden
som støtte til Statement Midtdalen. I tillegg til Statement er det budsjettert med midler til Kåja Camp,
Trygt hjem, regionalt ungdomsrådsarbeid og Aktiv Ungdom prosjekter.

