
Øyer kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 22.03.2022 Tid: 16:00 - 19:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Kristine S Bergum  
Nestleder August Grothe Forfall 
Medlem Emilie Sandheim  
Medlem Kine Hammerseng Holmen  
Medlem Petter Aaen Opdal Forfall 
Medlem Donia Mohammad Fathi Al 

Shaban 
 

Medlem Ole Ludahl Lagethon  
 
 
Merknader:   

Ungdomskonsulent Øyvind Arnold Selnes møtte og førte protokollen. 

Ingen merknader til innkallingen.  
Ingen merknader til sakslista. Ingen 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 07.12.2021. 
 
Årsmelding 2021 – godkjenning: Årsmeldingen ble godkjent uten innvendinger 
 
 
Drøftingssaker: 
✓ Aktivitetsuka: Presentasjon av tilbudet og med mulighet for innspill fra rådet 

 

Ungdomsrådet kom med følgende forslag til aktiviteter i 2022:  

• Ridetur med overnatting på Venabu stallen.  
• Surfing eller kaiting 
• Rafting i Sjoa 
• Galdhøpiggen klatrepark i Lom 
• Totenbadet Raufoss/Ankerskogen Hamar  

 
 
✓ Tilskudd til tiltak for barn og unge i Øyer: Det kommer for få søknader. Hva kan 

være årsaken til dette?  
Årsak til lite innkommende søknader kan være mangel på informasjon til aktuelle 
søkere. Ungdomsrådet ønsker å lage en egen instagramkonto, der de kan spre 
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informasjon. Rådet ønsker å invitere Øyerungdom fra 7. trinn til ut vgs alder til et 
åpent møte om tilskuddsordningen og om andre saker som rådet er involvert i. 
 
Rådet foreslår å utvide teksten i kriteriene for punkt 2: 
Forslag til ny tekst: Punkt 2: Pengene skal gå til aktiviteter og utstyr for barn og 
ungdom i nærmiljøet, men ikke til aktiviteter og utstyr som kan regnes som ordinære 
drift for søkeren, eller til bygningsmessige forhold. Pengene kan gå til enkelthonorar, 
men ikke som lønn til ansatte eller frivillige. Pengene skal gå til åpne 
enkeltarrangement utenom skoletiden og aktivitetene skal være tilgjengelige for barn 
og unge i kommunen. 
 

✓ Åpen Hall 
Søndager er bra dager. Det har vært bedre med en annen åpningstid, som for 
eksempel fra kl 18 og utover. 

 
 
Orienteringer: 
✓ Badeplass v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom 

Hilde presenterte plantegninger laget av Vestsiden Invest, som planlegger 
boligutbygging i nærområdet til badeplassen. Ut fra tegningen kom ungdomsrådet 
med innspill om at i stedet for fotballbane burde bygges et padel-tennis anlegg.    

 
✓ Krigen i Ukraina;  

             https://www.ung.no/konflikten-i-ukraina  
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/oppfolging-
etter-kriser-og-traumer/ 

 

Ungdomsrådet gikk gjennom informasjonen fra ung.no og følgende spørsmål ble drøftet:  

Hvordan vil konflikten påvirke Norge? 
Ukjent og fjernt eller vond påminner? 
Kildekritikk 
Hva kan du gjøre selv? 
 
Det ble også orientert om den nye flyktningsituasjonen i Øyer.   
Hornsjø og Sølvskottberget har gitt beskjed om at de kan fungere som akuttmottak for 
midlertidig innkvartering  
 
Øyer har vedtak om å bosette 12 flyktninger årlig. Nå har IMDI bedt Øyer om å bosett 65 
flykninger. Disse 65 har fått behandlet ferdig asylsøknaden og fått innvilget opphold. Dette 
skal opp til politisk behandling.  
 
Kristine S Bergum 
Leder 

 

https://www.ung.no/konflikten-i-ukraina
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/oppfolging-etter-kriser-og-traumer/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/oppfolging-etter-kriser-og-traumer/


Øyer kommune 
 

 

 SAKSLISTE 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/22 21/2824     
  RANGERING AV SØKNADER TIL TILSKUDDSORDNING TIL 

INKLUDERING AV BARN OG UNGE 2022  
  

 
2/22 22/922     
  SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE I ØYER 

SØKER: UKM RESSURSGRUPPE FOR ØYER OG GAUSDAL 
  

 
3/22 21/2926     
  REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL UNGDOMMENS 

FYLKESTING 2021-2023: FRITAK OG NYVALG  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 Side 4 av 5 

 
1/22   

RANGERING AV SØKNADER TIL TILSKUDDSORDNING TIL INKLUDERING AV BARN OG UNGE 
2022   

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Ungdomsrådet tar rangeringen av søknadene til «Tilskudd til inkludering av barn og unge» til 
etterretning. 
 
Behandling: 
Aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom orienterte ungdomsrådet om saken.   
 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet tar rangeringen av søknadene til «Tilskudd til inkludering av barn og unge» til 
etterretning. 
 
 
2/22   

SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE I ØYER  SØKER: UKM 
RESSURSGRUPPE FOR ØYER OG GAUSDAL 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer ungdomsråd innvilger kr 2500 til UKM ressursgruppe for Øyer og Gausdal. 

 
Behandling: 
Ungdomsrådet ble orientert om grunnlaget for søknaden  
 
 
Vedtak: 
Øyer ungdomsråd innvilger kr 2500 til UKM ressursgruppe for Øyer og Gausdal. 

 
 
3/22   

REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2021-2023: 
FRITAK OG NYVALG   

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kristine S. Bergum fritas fra vervet som Øyer ungdomsråds representant i Ungdommens 

fylkesting fra 23.03.2022. 
2. Som representant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges…….. 

Som vararepresentant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges…….. 
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Behandling: 
Petter Aaen Opdal ble valgt til å være med i UFT.  August Grothe fortsetter. Siden begge to 
var borte fra møtet pga sykdom, ble det bestemt at det det vil bli tatt stilling til hvem av disse 
som blir representant og vara i neste ungdomsrådsmøte.  
 
 
Vedtak: 
1. Kristine S. Bergum fritas fra vervet som Øyer ungdomsråds representant i Ungdommens 

fylkesting fra 23.03.2022. 
2. Som representant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges på neste 

ungdomsrådsmøte 
3. Som vararepresentant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges på neste 

ungdomsrådsmøte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


