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Informasjon om Øyer ungdomsråd 

Innledning 

Alle kommuner skal ha et medvirkningsorgan for ungdom, dette er fastsatt i Kommuneloven. 

Valg og sammensetning:  

Øyer ungdomsråd består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer i aldersgruppen 13 – 18 år 
(alder på valgtidspunktet). Alle medlemmene unntatt leder av elevrådet ved Øyer 
ungdomsskole, velges for to år. Rådet konstituerer seg selv, leder og nestleder velges av og 
blant rådets medlemmer. Rådet velger en representant med vararepresentant til 
Ungdommens fylkesting Innlandet. 
  
All ungdom i aldersgruppen som er bosatt i Øyer kommune er valgbare. Sammensetningen 
skal ivareta mangfoldet blant ungdom ved å ta hensyn til geografisk spredning, kjønns- og 
aldersfordeling, samt representasjon av underrepresenterte grupper f.eks. lærlinger og 
minoritetsungdommer. Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig råd. 
 
Valget foretas på følgende måte: 
 
Første år av valgperioden (høsten 2021) Medlem Varamedlem 
Aurvoll skole: Tillitsvalgt og vara til elevrådet 7. trinn 1 1 
Solvang skole: Tillitsvalgt og vara til elevrådet 7. trinn 1 1 
Øyer Ungdomsskole: Leder av elevrådet 1  
Øyer Ungdomsskole: Fra et annet trinn enn leder av elevrådet 1 1 
Ungdomsklubbens styre 1  
Videregående skoler i Lillehammer-regionen og/eller lærlinger 2 1 
Tilsammen 7 4 

 
Dette gir følgende sammensetning det andre år av valgperioden:  

Medlem Varamedlem 
Aurvoll skole: Tillitsvalgt og vara til elevrådet 7. trinn 0 0 
Solvang skole: Tillitsvalgt og vara til elevrådet 7. trinn 0 0 
Øyer Ungdomsskole: 8. trinn (valgt på Aurvoll og Solvang første 
år) 
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Øyer Ungdomsskole: Leder av elevrådet 1  
Øyer Ungdomsskole: Valgt første år av valgperioden 1 1 
Ungdomsklubbens styre: Valgt første år av valgperioden 1  
Videregående skoler i Lillehammer-regionen og/eller lærlinger   2 1 
Tilsammen 7 4 

 

Øyer kommunes ungdomsråd for perioden høsten 2021 – høsten 2023 

Medlemmer: 

Kristine S. Bergum, leder 

August Grothe, nestleder 

Emilie Sandheim 

Kine Hammerseng Holmen 
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Petter Aaen Opdal 

Donia Mohammad Fathi Al Shaban 

Ole Ludahl Lagethon 

 

Varamedlemmer: 

Didrik Fossbakken  

Ingrid Lysfoss Hagesveen  

Guro Rustad 

Madelen Walle Brumoen. 

 

Mandat 

Ungdomsrådet skal være en hørings- og rådgivende instans for kommunen i saker som angår 
ungdom. Ungdomsrådet kan innvilges talerett i styrene/utvalgene i de sakene som angår 
dem. Ungdomsrådet kan på eget initiativ ta opp saker rådet mener er viktige for 
ungdommene i Øyer. Rådet kan opprette arbeidsgrupper for å arbeide med bestemte saker.  
 

Praktisk info 

Alle møtene avholdes i kommunestyresalen på kommunehuset på tirsdager fra kl 16.00. 
Møtene varer fra to til tre timer, alt etter saksmengden. Det vil bli servert gratis mat og 
drikke under møtene. Det innkalles til ca fem møter i året. Medlemmene får innkalling per 
epost en uke før møtet med link til sakspapirer. Det er ønskelig at medlemmene etter beste 
evne setter seg inn i sakene på forhånd.   
 
Møtedeltakerne får møtegodtgjørelse på kr 700 pr møte. Det er viktig at medlemmene 
ordner skattekort, slik at de slipper å bli trukket 50 % skatt.  
 
Det er svært viktig at medlemmene melder fra til kommunen om eventuelt forfall i god tid, 
slik at vi får innkalt varamedlem. 
 
 
Vi håper at deltakelse i ungdomsrådet kan bli både lærerikt og morsomt. Vi oppfordrer 
medlemmene til å vise initiativ og engasjement på møtene, tørre å si sin mening og tørre å 
stille spørsmål. Like viktig, som å påpeke ting som er feil, er å påpeke ting som er bra.  
 
Via kommunens hjemmeside https://www.oyer.kommune.no/ vil man kunne finne alt av 
sakspapirer og møtekalendere.  
 
 
Ved spørsmål eller andre henvendelser kontakt  
 
Øyvind Arnold Selnes 

Ungdomskonsulent 

Øyer kommune 

Tlf: 97634550 

Kongsvegen 325, 2636 Øyer 

E-post: oyvind.arnold.selnes@oyer.kommune.no 

https://www.oyer.kommune.no/
mailto:oyvind.arnold.selnes@oyer.kommune.no
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