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1 Søknad fra Tare Teksum og Arne Opdahl

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Oppdal kommune har mottatt søknad fra Tare Teksum og Arne Opdahl om støtte til prosjektet «Tare
på stavkirketur 2022». Det søkes om kroner 40 000,-.
Prosjektet går ut på å besøke alle de 28 stavkirkene i landet ved hjelp av ulike transportmidler, men
primært en elektrisk tandemsykkel. Sammenlignet med tidligere prosjekter, handler dette prosjektet
mindre om mestring av fysiske utfordringer, men mer om stavkirkene som en viktig historisk, kulturelt
og religiøst fenomen. Prosjektet er delt opp i fire deler som har ulike geografiske utgangspunkt.
Prosjektet startet 05.05.2022 og skal etter planen være fullført 05.06.2022.
Prosjektet har et miljøfokus og skal gjennomføres mest mulig bærekraftig. Videre er en viktig del av
prosjektet å oppmuntre andre funksjonshemmede, og også alle andre, til å benytte seg av, og bruke,
de ressursene og evnene man har.
Det totale budsjettet på prosjektet er på om lag 500 000,-. Dette er et ikke-kommersielt prosjekt som
ikke skal skape fortjeneste. Kostnadene fordeles slik:







Eltandemsykkel:
Boutgifter:
Transportutgifter:
Matutgifter/forpleining:
Lønn/godtgjørelser:
Diverse:

60000,100000,100000,50000,150000,40000,-

3-6 personer fra 5/5 2022, til prosjektet er avsluttet 6/6.
Omfatter billeie, togutgifter, bilutgifter osv.
Omfatter 3-6 personer fra 5/5 til prosjektet er avsluttet
Omfatter 5-6 personer fra dd til prosjektet er ferdig
Uforutsette utgifter, klær, utstyr, reparasjoner osv.

Tare Teksum fikk i 2013 kroner 20 000,- i tilskudd fra formannskapet til å gå Norge på langs.
Det vises for øvrig til vedlagte søknad med vedlegg.
Miljøfaglig vurdering
Søknaden opplyser at prosjektet har et miljøfokus og skal gjennomføres mest mulig bærekraftig.
Dersom prosjektet oppmuntrer flere til å komme seg frem med sykkel, og å bruke sykkel som

transportmiddel både på hverdag og i andre sammenhenger, er dette positivt og i tråd med
kommunens målsettinger på klima- og miljøområdet.
Landbruksfaglig vurdering
Ingen relevante hensyn.
Folkehelsevurdering
Folkehelseeffekten er primært knyttet til Tare Teksum og de andre deltagende i prosjektet. Eventuelle
ringvirkninger kan være at prosjektet stimulerer og inspirerer andre til å utøve fysisk aktivitet. Spesielt
for de med nedsatt funksjonsevne vil dette i så tilfelle være svært positivt.
Vurdering

Tare Teksum er døvblind, men er svært fysisk aktiv. Han har bl.a. gjennom deltakelse i TVserien «Ingen grenser» og andre prosjekter framstått for hele Norge med beundringsverdig
pågangsmot og mestringsevne. Tare har vist at han har vært, og fortsatt er, en svært god
ambassadør for Oppdal og Trøndelag.
Turen planlegges ikke bare for hans egen tilfredsstillelse, men som han skriver – en viktig del
av prosjektet er å inspirere andre med nedsatt funksjonsevne til å komme seg ut.
Det er imidlertid ikke avsatt midler i budsjettet til slike søknader. Prosjektet er slik
kommunedirektøren ser det et sponsortiltak rettet mot en enkeltperson, og søknaden er
utformet deretter. Dersom formannskapet likevel ønsker at søknaden skal innvilges, må dette
dekkes over tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse. Saldoen per 24.05.2022 er
på kroner 83 000,-.
Kommunedirektørens tilråding
Søknaden imøtekommes ikke. Vedtaket begrunnes i manglende budsjettmidler.

