
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 20.04.2021 Tid: 16:00 - 19:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Fredrik Engen  
Nestleder Line Moen  
Medlem Even Brügger  
Medlem Kristine Sønstevollhagen 

Bergum 
 

Medlem Håkon Granli  
Medlem Marie Landa Nordby Forfall 
Medlem Ludvig Holmen Forfall 

 
 
 
Merknader:   

Ungdomskonsulent Øyvind Arnold Selnes møtte. Leder for Øyer-Tretten Frivilligsentral Mona 
Skurengslien Svegården orienterte om frivilligsentralen. Kjell Tore Bjørnhaug orienterte 
under sak 8/21. Aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom møtte og førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 19.01.2021. 
 
 
UFO-midler (kr 55.000): Omdisponerte midler fra tiltak for ungdom på tvers av 
kommunegrensene. Innspill til bruk av midlene. 
Det regionale samarbeidet UFO er avsluttet p.g.a. økonomisk innsparing i kommunene. Øyer 
kommune har overført midlene i til kultur og fellestjenester. Det bevilges 55 000 hvert år. 
 
Forslag fra Øyvind Selnes:  
Midlene overføres til Ungdomsrådet. Ungdomsrådet oppretter en tilskuddsordning som 
støtter aktiviteter for barn og unge, samt tiltak rettet mot barn og unge. Ungdomsrådet 
fordeler midlene 1-2 ganger årlig ut fra innkomne søknader. Rådet må vedta 
tildelingskriterier for tilskuddsordningen. 
 
Innspill fra Ungdomsrådet:   

- Ungdomsrådet stiller seg positive til forslaget. 
- Ungdomsrådet ønsker tilskuddsordning som sak på neste møte i rådet. 
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Sommeraktiviteter i Ungdomsklubbens regi, innspill. 
Øyer ungdomsklubb har i samarbeid med Øyer-Tretten Frivilligsentral søkt støtte hos 
Innlandet fylkeskommune og fått innvilget 35 000 kr til friluftsaktiviteter. Deler av tilskuddet 
kan brukes til innkjøp av utstyr. Deltakelse på aktivitetene skal være gratis for deltakerne. 
 
Innspill til aktiviteter fra Ungdomsrådet: 

- Grillbuffe og golf med instruktør på Nermo  
- Paintball  
- Bålkveld og bading 
- Utflukt hvor man kan prøve utstyr fra BUA 

 
 
Innlandet fylkeskommune – Innspill på ungdomskulturfeltet.  
 
Innspill fra Ungdomsrådet: 
1. Kulturaktiviteter for ungdom som eksisterer i kommunen: 

Kulturskole 
Ungdomsklubb 
Idrettsaktiviteter  
Vinter-LAN 
 

2. Ungdommers mulighet til å komme med innspill til aktivitet i kommunen: 
Ungdom får komme med innspill på ungdomsklubben.  
Ungdomsrådet får komme med innspill generelt.  
Rådet har inntrykk av ungdom som ikke er tilknyttet disse instansene har liten mulighet til 
å komme med innspill til aktiviteter i kommunen.  
Ungdomsrådet påpeker at elevrådene kunne hatt større innspillsmulighet på tilbud 
utenfor skolen. 
 

3. Dette tenker ikke voksne på, men er viktig for ungdom: 
Aktivitet behøver ikke koste penger.  
Ungdom har det gøy hvis de møtes.  
Ungdommen krever lite, men det bør tilrettelegges gode møteplasser. 

 
4. Aktivitet i kommunene rådet savner: 

Tennis 
Volleyball på Øyer idrettsplass  

 
5. Hvor finner ungdom informasjon om aktivitet/tilbud i kommunen: 

Ungdomsrådet vet ikke hvor de finner informasjon om aktivitet/tilbud.  
Ungdom benytter seg ikke av kommunens hjemmeside. 
Informasjonen bør være lettere tilgjengelig. F.eks. informasjonsskjermer på skolene eller i 
form av en app.  

 
 
 



 
 

 Side 3 av 9

6. Hvis rådet skal drømme helt fritt og uten begrensinger; disse 
opplevelsene/arrangementene/tiltakene ville de deltatt på: 
Konserter  
Bedre rabatterte/gratis sesongkort i Hafjell 
Ungdomskort med rabatter på kollektivtransport og inngang på aktiviteter. 
 

7. Ungdomsrådet har ingen andre kommentarer/innspill som de mener er viktig å ta hensyn 
til i arbeidet med å rigge ungdomskulturfeltet. 

 
 
Statsforvalterens digitale arrangement for barn og unge i Innlandet 29.04.2021.  
Ungdomsrådet tar «Statsforvalterens digitale arrangement for barn og unge i Innlandet 
29.04.2021» til orientering. 

 
 

Nasjonal spørreundersøkelse om ungdomsklubber og møteplasser til barne- og 
ungdomsrådene fra Ungdom og Fritid (i samarbeid med Redd Barna).  
Øyvind Selnes utarbeidet en forenklet del av undersøkelsen som rådet svarte på. Øyvind 
svarer på undersøkelsen i sin helhet.  
 
Svar fra Ungdomsrådet: 
1. Hvor møtes barn og unge på fritiden:  

Øyer idrettsplass 
Møteplassen 
Stupetårnet ved Langvik 
Bådstøtjernet 
Ungdomsskolen 
 

2. Er rådet enig/uenig i påstanden «ungdomsklubben er et populært møtested for barn og 
unge i min kommune:  
Dette er avhengig av årskullene 
Ungdomsklubben er mest for de yngste ungdomsskoletrinnene 
 

3. Er rådet enig/uenig i påstanden: «på ungdomsklubben tilbyr de aktiviteter som de unge 
ønsker å delta i»: 
Enige  
 

4. Hva tror rådet barn og unge i kommunen synes er bra med ungdomsklubben:  
Gratis å delta  
Lavterskel tilbud 
Usentralt lokalisert 
 
 

5. Hva tror rådet barn og unge mener er mindre bra med ungdomsklubben:  
Usentral lokalisering 
 

6. Hvem bruker ungdomsklubben:  
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Elever i ungdomsskolen  
 

7. Hvem bruker ikke ungdomsklubben:  
10.trinnselever og eldre ungdommer 
 

8. Er det enkelt for alle barn og unge å reise til og fra ungdomsklubben: 
Nei, kollektivtransporttilbudet er for dårlig 
 

9. Hva bør voksne gjøre for å støtte opp om ungdomsklubbtilbudet:  
Foreldrene bør kjøre og hente barna når klubben er åpen 
 

10. Hvis ungdomsklubben fikk 10 000 kr burde pengene bli brukt til:  
Ekstra turer, utflukter man ikke deltar på så ofte 
 

11. Er rådet enig/uenig i påstanden «barn og unge har mulighet til å være med på å 
bestemme i saker som angår fritidstilbudet i kommunen:  
Verken enig eller uenig  
Kun Ungdomsrådet har i dag denne muligheten 
 

12. På en skala fra 1-5, hvor 1 betyr misfornøyd og 5 betyr svært fornøyd, hvor fornøyd har 
rådet inntrykk av at barn og unge er med fritidstilbudet i kommunen:  
Skala: 3  
Det er vanskelig å tilfredsstille alle, og det vil alltid være tilbud som mangler eller som kan 
forbedres  

 
 
Frivilligsentralen v/Mona: Dialog med Ungdomsrådet.  
 
Informasjon om Øyer-Tretten Frivilligsentral gitt av daglig leder Mona Skurengslien 
Svegården. Mona informerte om frivilligsentralens daglige drift, tilbud og BUA.  
Mona ber rådet om innspill: 
 Hvilke ønsker har rådet?  
 Tanker rundt hva frivilligsentralen bør prioritere?  
 Tilbud som mangler? 
 Hvordan rekruttere yngre til frivillig innsats? 
 
Innspill fra Ungdomsrådet: 
 Det burde vært felles møteplass for eldre og ungdom. F.eks. eldre som deltar som 

leksehjelp på Åpen skole. 
 Det hadde vært bra med frivillige inn til å bidra i praktiske fag på skolen.  
 Frivilligheten burde på et generelt grunnlag mere inn i skolen. 
 For å rekruttere yngre til frivillig innsats mener rådet det er viktig at yngre både ser og 

opplever frivillig innsats, de må erfare frivillighet. 
 For å delta som frivillige er det viktig for ungdom at det frivillige oppdraget er konkret 

beskrevet.  ‘ 
 Det er lettere å rekruttere ungdom hvis de får gratis mat etter oppdraget.   
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 Ungdomsrådet har liten tro på appen Frida som riktig innfallsvinkel for å rekruttere de 
yngre. De mener det gir bedre effekt om frivilligsentralen reiser og informer om frivillig 
innsats på skolene.  

 
 
    

Fredrik Engen 
Leder 
 



Øyer kommune 
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4/21 21/735     
  FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING    

 
5/21 21/790     
  BEHOV FOR NÆRMILJØANLEGG/NYSKAPENDE AKTIVITETSARENAER 

I ØYER KOMMUNE  
  

 
6/21 21/796     
  VALG AV REPRESENTANTER TIL PROSJEKTGRUPPEN SOM SKAL 

UTREDE MULIGHETENE FOR TILRETTELAGT BADEPLASS - ØYER 
SENTRUM  

  

 
7/21 21/1043     
  REFERATER - UNGDOMSRÅDET 20.04.2021 (saken er trukket og 

erstattet med sak 8/21) 
  

 
8/21 21/417     
  ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA - INNSPILL TIL 

OPSJONSAVTALE  
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4/21   
FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING   
En tverrfaglig administrativ arbeidsgruppe er nedsatt for å sikre at Øyer kommune følger 
sine forpliktelser i forhold til «Fritidserklæringen». Ungdomsrådet blir i denne saken 
orientert om «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen». 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Ungdomsrådet tar «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen» til 
orientering. 
 
Vedtak i Tjenesteutvalget den 16.03.2021 sak 7/21 
Tjenesteutvalget tar «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen» til 
orientering. Tjenesteutvalget ønsker at en tydeligere økonomisk prioritering tas inn til 
utvalget for vurdering før arbeidet med budsjett- og økonomiplan. 
 
Behandling: 
Aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom orienterte. 
 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet tar «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen» til 
orientering. Ungdomsrådet ønsker at tiltaket om bedre rabattordning sesongkort Hafjell 
prioriteres høyere. 
 
 
5/21   
BEHOV FOR NÆRMILJØANLEGG/NYSKAPENDE AKTIVITETSARENAER I ØYER KOMMUNE   
Fram til neste rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv 
desember 2021, skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye. 
 
Kommunedirektøren ber om rådets innspill. 
 
Behandling: 
Aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom orienterte. 
 
 
Ungdomsrådets innspill: 
 Tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum 
 Bedre forholdene i Bådstøtjernet. Tjernet er snart gjengrodd. 
 Tennisbane  
 Møteplassen på Øyer idrettsplass bør utvides, evt. bygges flere møteplasser. 

Møteplassen oppleves som for trang når flere aldersgrupper er tilstede. 
 Det bør bygges møteplass på Tretten 
 Utescene tilrettelagt for konserter i sentrum av Øyer 
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 Styrkerommene i hallene må forbedres og utnyttes bedre. Mange ungdommer ønsker å 
trene styrke og synes det er for dyrt å benytte seg av tilbud på Lillehammer, samt for 
langt å reise. 

 
 
6/21   
VALG AV REPRESENTANTER TIL PROSJEKTGRUPPEN SOM SKAL UTREDE MULIGHETENE FOR 
TILRETTELAGT BADEPLASS - ØYER SENTRUM   
 
Barn og unge i Øyer har ikke en sentrumsnær badeplass som er sikker og lett tilgjengelig. For 
å forebygge ulykker er det viktig å kunne tilby innbyggerne en lavterskelmulighet til å øve på 
ferdigheter i vann. Muligheten for tilrettelagt badeplass er derfor et viktig nærmiljøanlegg å 
få utredet. Det opprettes en prosjektgruppe som skal utrede mulighetene for en tilrettelagt 
badeplass i eller i nærheten av Øyer sentrum. Prosjektgruppen skal lage et forslag til 
opparbeiding av området inklusive beregning av kostnader og finansieringsplan.  
 
Kommunedirektøren ber ungdomsrådet velge to representanter med en vararepresentant 
til prosjektgruppen. 
 
Behandling: 
Ungdomsrådet gjennomførte valg av 2 representanter med en vara til prosjektgruppen. 
 
 
Ungdomsrådet velger følgende representanter og vararepresentant til prosjektgruppen: 
1: Line Moen 
2: Håkon Granli 
Vara: Kristine Sønstevollhagen Bergum  
 
 
7/21   
REFERATER - UNGDOMSRÅDET 20.04.2021   
Saken er trukket og erstattet av sak 8/21. 
 
 
8/21   
ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA - INNSPILL TIL OPSJONSAVTALE   
Kommunedirektøren mener det er viktig med politiske innspill i forkant av oppstart med 
arbeidet knyttet til opsjonsavtale.  Slik sikres det at viktige innspill kan bringes inn i 
forhandlinger med Hafjell Arena og vurderes juridisk. Dette for å sikre at kommunestyret har 
et best mulig grunnlag når opsjonsavtalen skal vedtas. 
 
Kommunedirektøren ber med dette om innspill fra Ungdomsrådet til innhold i opsjonsavtale. 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Kommunedirektøren ber om rådets innspill. 
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Behandling: 
Kjell Tore Bjørnhaug orienterte om Hafjell Arena. 
 
 
Ungdomsrådets innspill: 
 Rådet stiller seg positive til tiltaket. 
 Rådet ser ingen bedre alternativer for plassering av Hafjell Arena på annen tomt. 
 Rådet ber om at trafikksikkerheten for barn og unge ivaretas under anleggsperioden og 

ved drift i etterkant. 
 Rådet ber om at utearealene ved Hafjell Arena tilrettelegges som møteplass for barn og 

unge. Uteområdene må være estetisk attraktive med beplantning, sitteplasser og 
aktivitetstilbud. 

 Rådet ber om at pumptrack gjenbygges på asfaltbanen på ungdomsskolen og ikke i 
skogen sør for ungdomsskolen. Skogen som ikke blir berørt av opsjonsavtalen brukes som 
klasserom for valgfaget «Kulturarv», den brukes av Solvang skole, den inneholder deler av 
frisbeegolfbanen. 

 
 
 


