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Øyer Tretten Røde kors - økonomisk bistand, ev. kjøp av garasje. 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
E-post fra Røde kors datert 06.04.2016 
 
Bakgrunn: 
Øyer-Tretten Røde kors hjelpekorps (ØTRK) har sin hovedbase på Holmsetra, hvor de har 
hytte, uthus og garasje.  Garasjen er sameie med Øyer fjellstyre, hvorav fjellstyret har to 
seksjoner og Røde kors en. 
 
ØTRK har stor aktivitet.  De kjører skiløyper og driver varetransport om vinteren.  Først og 
fremst har de beredskap, og bistår ved leteaksjoner og ulykker.  ØTRK utøver viktige 
samfunns-funksjoner. 
 
ØTRK har mye utstyr.  Det er flere snøscootere, kjelker, sporleggere, båreutstyr, 
sambandsutstyr og førstehjelpsutstyr.  Det meste er samlet i hytte og i uthusene på Holmsetra.  
Det er trangt om plassen, og ØTRK planlegger nå å sette opp et nytt og større bygg.  
 
I den sammenheng er det sendt ut anmodning om økonomisk bidrag til utmarkslag, 
vegselskap og til fjellstyret.  Et alternativ er at fjellstyret kjøper den tredje garasjen av ØTRK. 
 
Vurdering: 
ØTRK fyller viktige samfunns-funksjoner, og gjør et positivt og godt arbeid med bl.a. 
oppkjøring av skiløyper.  Det er ingen tvil om at behovet for mer lagerplass er til stede. 
 
Fjellstyret trenger også mer lagerplass, slik sett kunne det være naturlig å vurdere å kjøpe den 
tredje garasjen av ØTRK.  Sett i lys av den generelle utviklingen av fjellkassas økonomi, er 
det et spørsmål om hvor høyt aktivitetsnivået blir i framtida, og om det er riktig å binde opp 
så mye kapital med den usikkerhet som råder.  På den annen side er det snakk om varige 
verdier, som i teorien kan realiseres (om en finner kjøpere).  Et kjøp blir bokført som en 
investering, og avskrevet over mange år.  Det vil derfor ikke slå ut på årsresultatet i 
regnskapet. 
 
Byggeregnskapet vier at garasjebygget kostet 539.000 inkl mva.  Røde kors sin andel var 
181.000. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Fjellstyret opptar forhandlinger med Øyer/Tretten røde kors om kjøp av det tredje garasje-
rommet. 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
Utskrift av møteboka er sendt til: 
Øyer-Tretten Røde kors hjelpekorps 
 


