
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtested: Rådhuset – møterom Lyngen     
Møtedato: 11.06.2019 Tid: 17:00 - 18:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Medlem Sander Formo Mathisen Forfall 
Medlem Even Brügger Forfall 
Medlem Vegard Løken Forfall 
Medlem Fredrik Engen  
Medlem Vegard Strand  
 
 
 
Merknader:   
Tjenesteleder kultur og fellesfunksjoner møtte under behandling av sakene 1, 2 og 4. I tillegg 
møtte ungdomskonsulent Øyvind A. Selnes som også førte protokollen.  
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet den 20.11.2018. 
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SAKSLISTE 
1. Nyvalg  

- Orientering 
 

2. Reglement ungdomsrådet 
- Innspill til endringer, dagens reglement er vedlagt 
- Tidspunkt for møtene i rådet 

 
3. Flytting av ungdomsklubben. Vedtak i KST-sak 111/18 pkt 17: Rådmannen gis i 

oppdrag å utrede flytting av ungdomsklubben til en mer sentral lokasjon, der 
ungdomsrådet bes om å medvirke. Drøfting: 
- Eksisterende tilbud – status 
- Innspill alternative lokaler 

 
4. Eventuelle kommunestyresaker 

- Gjennomgang for eventuell uttalelse 
 

5. Eventuelt 
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Sak 1 og 2 Nyvalg og reglement for ungdomsrådet  
Sakene ble drøftet under ett. 
Det ble orientert om saksutvalg politisk organisering mm som er i arbeid og som blant annet 
skal innstille overfor kommunestyret om medvirkningsorgan for ungdom. Det ble også 
orientert om forslaget fra rektorene om at medlem og varamedlem fra Aurvoll og Solvang til 
ungdomsrådet bør være tillitsvalgt med vara fra 7. trinn. Dersom denne varianten velges er 
det viktig at valget til elevråd blir foretatt kjapt etter skolestart om høsten og at det er tydelig 
at disse personene også er de respektive skolenes representanter i ungdomsrådet. Det ble 
også tatt en runde på aktuelle kandidater fra videregående skoler fra høsten 2019.  
 
De frammøtte hadde ingen kommentarer til øvrige punkter i någjeldende reglement for 
ungdomsrådet.  
 
Sak 3 Flytting av ungdomsklubben 
Ettersom oppslutningen til ungdomsklubben i skoleåret 18/19 har vært god, med ca 15-30 
besøkende hver tirsdag, samt at kommunen har brukt mye penger på å ruste opp lokalene til 
klubben, mener ungdomsrådet at vi kan avvente utredningen om flytting av ungdomsklubben 
til høsten 2019. Da kan ungdomsrådet ta et møte med klubbstyret og få med disse i en 
eventuell prosess.  
 
Sak 4 Aktuelle kommunestyresaker 
A) Tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer kommune.  
Behandling: 
Tjenesteleder kultur og fellesfunksjoner gjennomgikk hovedpunktene i rapporten. 
 
Uttalelse: 
Ungdomsrådet tar tilstandsrapporten for grunnskolen i Øyer til orientering. 

 
B) Partnerskapsmodell i Innlandet fylke – Høring.  

Tjenesteleder orienterte om at denne saken har en sammenheng med sammenslåingen 
av Hedmark og Oppland fylke til Innlandet fylke. Hvorvidt det blir endringer for UFO og 
UKM er ikke kjent enda. 
Ungdomsrådet tar orienteringen til etterretning. 

 
 
 
 
 
 


