Øyer kommune

MØTEPROTOKOLL
Ungdomsrådet
Møtested:
Møtedato:

Rådhuset - møterom Lågen
05.10.2021
Tid: 16:00 – 17:40

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem

Navn
Fredrik Engen
Line Moen
Even Brügger

Medlem

Kristine Sønstevollhagen
Bergum
Håkon Granli
Marie Landa Nordby
Ludvig Holmen

Medlem
Medlem
Medlem

Forfall

Merknader:
Ungdomskonsulent Øyvind Arnold Selnes og aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom møtte.
Tjenesteleder for Kultur og fellestjenester Eli Eriksrud førte protokollen.
Merknader til innkallingen: Ingen
Merknader til sakslista: Sak 15 ble behandlet først. Det ble satt opp en drøftingssak til: Gode
råd fra avtroppende Ungdomsråd til administrasjonen og til det nye Ungdomsrådet (valg
pågår).
Merknader til protokollen fra møtet 24.08.2021: Ingen
Drøftingssaker:
 Innspill til utforming av badeplass v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom
 Innspill til plassering av Dagsturhytta v/ aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom

 Gode råd fra avtroppende Ungdomsråd til administrasjonen og til det nye Ungdomsrådet

Informasjonssaker:
 Invitasjon til å delta på stand på Stavsmartn v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom
 Invitasjon til å delta på ALLEMED-dugnad v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom
Fredrik Engen
Leder

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

14/21

21/2603
FREMTIDENS KUNST- OG KULTURTILBUD FOR BARN OG UNGE:
INNSPILL TIL HVORDAN TILBUDET KAN STYRKES ETTER
KORONAPANDEMIEN?

15/21

21/2528
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE SØKER ØTI
HÅNDBALL
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14/21
FREMTIDENS KUNST- OG KULTURTILBUD FOR BARN OG UNGE: INNSPILL TIL HVORDAN
TILBUDET KAN STYRKES ETTER KORONAPANDEMIEN?
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Ungdomsrådet fyller ut spørreskjemaet i fellesskap og sender det til Kulturtanken.
Behandling:
Ungdomsrådet gikk gjennom spørreskjemaet i fellesskap og ble enige om svarene.
Ungdomsrådets uttalelse:
Ungdomsrådet fylte ut spørreskjemaet og sendte svarene umiddelbart til Kulturtanken.
15/21
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE
SØKER: ØTI HÅNDBALL
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Behandling:
Omsøkt arrangement var gjennomført før avvikling av Ungdomsrådets møte. Det ble tatt
kontakt med nestleder i ØTI som opplyste at det var åtte spillere i aktivitet hver av de to
dagene. Antatt antall i planleggingsfasen var i søknaden oppgitt til 30 spillere hver av de to
dagene. Ungdomsrådet ble enige om å yte tilskudd på kr 2.400.
Ungdomsrådets vedtak:
Ungdomsrådet bevilger kr 2.400 i tilskudd til ØTI Håndball til to åpne dager med formål å
rekruttere nye barn til ØTI Håndball.

Drøftingssaker:
 Innspill til utforming av badeplass v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom:
Ungdomsrådet er opptatt av at badeplassen har stupetårn, baderampe for rullestol,
bålplass, sitteplasser, gressplen, belysning, søppeldunker, sykkelstativ, P-plass. Plassen
må være lett tilgjengelig, det må være pent der og den må være universelt tilrettelagt.
Ungdomsrådet ønsker seg sandvolleyball-bane.
 Innspill til plassering av Dagsturhytta v/ aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom:
Aktivitetskoordinatoren kommenterte kort de føringene for plassering som Innlandet
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fylkeskommune har gitt. Ungdomsrådet synes Brånån er et godt alternativ for plassering.
Hytta må i tilfelle plasseres nær utsiktspunktet på Brånån for å sikre best mulig utsikt, det
er viktig at den er synlig fra Øyer sentrum. Solcelle- og toalettanlegg er ikke nødvendig.
 Gode råd fra avtroppende Ungdomsråd til administrasjonen og til det nye Ungdomsrådet:
o Bedre tilrettelegging av sakene: Saksutredningene er til tider vanskelig
tilgjengelige, det er viktig/nødvendig med en spesiell tilrettelegging i tillegg, f.eks.
muntlig gjennomgang av sakene i møtene, gjerne med en powerpoint der
hovedbudskapet i sakene blir framhevet og forklart.
o Selve møtene: Gjerne oftere og kortere møter, to timer er passe. Samme
tidspunkt, tirsdager kl 16.00. Nødvendig med mat ved oppstart (enkelte kommer
direkte fra skolen).
o Saker på sakskartet som engasjerer ungdommene.
o Personlig oppmøte av engasjerte saksbehandlere eller andre som ønsker en dialog
med Ungdomsrådet.
o Tettere kontakt mellom leder og sekretær ved oppsett av sakslista og ellers.

Informasjonssaker:
 Invitasjon til å delta på stand på Stavsmartn v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom:
Stavsmartn gjennomføres 22. – 24.10.21. Det er ønske om at Ungdomsrådets
medlemmer står på kommunens stand, de som tar ei vakt får gratis inngang til
Stavsmartn den aktuelle dagen. De som ønsker å stå på stand melder fra til Hilde.
 Invitasjon til å delta på ALLEMED-dugnad v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom:
ALLEMED-dugnad gjennomføres i Øyer samfunnshus 17.11.2021 kl 18.00. Ungdomsrådets
medlemmer oppfordres om å delta. Påmelding til Hilde.
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