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Merknader til innkallingen. 
Ingen 
 
Merknader til sakslista. 
Ingen 
 
Merknader til protokollen fra møtet  
Ingen 
 
 
 
 
Mona Skurengslien Svegården 
Leder 
 

 



Øyer kommune 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/21 20/4323     
  FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING    

 
2/21 21/11     
  UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL - 10 RÅD OM FREMTIDENS 

DISTRIKTSPOLITIKK: TILBAKEMELDING  
  

 
3/21 20/1116     
  KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - HØRING  

 
 
EVENTUELT 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Side 3 av 5

 
1/21   
FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING   
 
Svarprosenten fra spørreundersøkelsen er for lav til at arbeidsgruppen mener at temaet er 
tilstrekkelig belyst. For å sikre at mangfoldet av barn og unge blir involvert og hørt bes 
rådene om å uttale seg. 
 
Kommunedirektøren ber om rådets innspill. 
 
 
Behandling: 
Saksbehandler etterspør en uttalelse fra rådet for spesielt å ivareta barn/unge med 
flerkulturell bakgrunn.  
 
Rådets innspill: 
- Barrierer som spesielt kan hindre deltakelse i fritidsaktiviteter blant flerkulturelle barn 

og unge: økonomi, tilgjengelighet og inkludering. Kommunikasjonsutfordringer og 
informasjon på eget morsmål vektlegges. 

- Forslag til tiltak: 
Flere fritidsaktiviteter for yngre barn (barnehagealder) hvor hele familien kan delta. 
Rådet mener dette fremmer integrering på et tidligere tidspunkt. 
Større åpenhet for at hele familien kan delta i fritidsaktiviteten. 
Brukergruppen ønsker større kunnskap om hvordan fritidsaktiviteter som bygger på 
frivillighet og dugnad er organisert, og hva som kreves av familien som deltar. 
Opprette tiltaket «Aktivitetsguide». 
Det bør rekrutteres til større mangfold t frivilligheten. Mangfold i alle ledd i en frivillig 
organisasjon. 
2 aktiviteter etterspørres: basketball og svømming. 
Det bør tilbys leksehjelp på alle trinn i grunnskolen. Det bør også være leksegrupper 
hvor foreldre kan delta sammen med sine barn. 
Rådet etterspør «Åpen uke». En uke hvor fritidsaktiviter presenterer seg, og barn og 
unge gratis kan prøve aktiviteter.   

 
 
2/21   
UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL - 10 RÅD OM FREMTIDENS DISTRIKTSPOLITIKK: 
TILBAKEMELDING   
 
Kommunedirektøren ber om at rådsmedlemmene går inn på nettsiden i forkant av rådsmøtet 
og gjør seg kjent med de 15 forslagene og de fire spørsmålene som skal besvares til hvert av 
de 15 forslagene.  
 
Administrasjonen tilrettelegger ei arbeidsøkt i hvert av rådene. Ungdomsrådets 
tilbakemeldinger legges fortløpende inn på distriktspanelet sin nettside og rapporteres til 
formannskap og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet. Fellesrådet for eldre 
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og personer med funksjonsnedsettelse og Flerkulturelt råd sine svar rapporteres til 
formannskap og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet.  
 
Kommunedirektøren ber om rådets tilbakemelding. 
 
Behandling: 
Rådet plukker ut de politikkområdene er viktig for den brukergruppe det representerer. 
 
Rådets tilbakemelding: 
Prioriterte områder: 
- Høyhastighetsnett til alle 
- Økonomiske virkemidler: også for å sysselsette flerkulturelle 
- Enkel psykisk helsehjelp 
- Attraktive lokalsamfunn 
- Garanti for lærlingeplass: også veldig viktig med arbeidspraksis-plasser 
- Å komme seg fra  A til Å 
- Desentralisert utdanning 
- Nærhet til naturen 
- Regional jobbkoordinator 
- Kontorfellesskap 
- Innflytelse til ungdomsrådet 
- Leie til eie. Bedret vilkår for å kunne låne penger til bolig 
- Flere møteplasser. Møteplasser for inkludering på tvers av kultur og alder 
- Et levende bibliotek 
- Norskopplæring 
 
 
3/21   
KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - HØRING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
 
Behandling: 
Økonomisjef Anne H. Jorde presenterte saksframlegg for kommunal planstrategi 2020-2023. 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli informerte litt om kommunestyrets arbeid med planstrategi. 
Inviterer representant fra Flerkulturelt råd til kommunestyrets arbeidsmøte 2.2.21 
 
Rådet tar utgangspunkt i bærekraftmålene til debatt. 
- Befolkningsutvikling 
 Boligutbygging, flergenerasjonsboliger 
- Utdanning og kompetanse 
 Bruke språkkompetanse i f.eks. kommunal helsetjeneste 
 Samarbeide med næringslivet om lærlingeplasser 
- Næring og sysselsetting 
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- Folkehelse og levekår 
  
- Energi, klima og miljø 
  
- Langsiktig arealbruk 
  
- Transport og infrastruktur 
 Kollektivtilbudet 
 Sentrumsnære grøntområder, møteplasser 
 Trygge skoleveier (gang- og sykkelveier) 
- Kultur, idrett og friluftsliv 
 Utvikling av Øyer folkebibliotek, areal – møteplass – flerkulturell kulturarena 
- Risiko og sårbarhet  
 Informasjon på flere språk (eks. Korona) 
- Kommunale tjenester og forvaltning 
 Merbruk av kommunal bygningsmasse  
 
Rådets uttalelse: 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
Sammenstilling av behandling 
 
 
 


