
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 26.01.2021 Tid: 16:00 – 19.45 

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

Bergum 
 

Medlem Håkon Granli  
Medlem Marie Landa Nordby  
Medlem Ludvig Holmen  

 
 
 
Merknader:   

Ungdomskonsulent Øyvind A Selnes og aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom møtte. 
Tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde møtte under orienteringen om 
kommunedelplan Øyer Sør. Ordfører Jon Halvor Midtmageli og økonomisjef Anne H Jorde 
møtte under sak 3/21. Tjenesteleder kultur og fellestjenester Eli Eriksrud møtte og førte 
protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 17.11.2020. 
 
 
Orientering v/tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde: 
Kommunedelplan Øyer Sør – uttalelse fra ungdomsrådet 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet er spesielt opptatt av:  
 Ungdomsskoletomta: Øyer ungdomsskole med tilhørende utearealer fungerer veldig bra i 

dag, rådet peker spesielt på de varierte mulighetene for aktiviteter som uteområdet gir. 
Ungdomsrådet synes for øvrig at planene om flerbrukshall i Øyer sentrum er spennende. 

 Badeplass: En trygg og god badeplass i rimelig avstand fra Øyer sentrum er høyt prioritert 
fra ungdomsrådets side. Dette har rådet gitt uttrykk for i flere sammenhenger.    



 
 

 Side 2 av 6

 Arealer til nærmiljøanlegg: Det er viktig at det blir reservert tilstrekkelige og 
hensiktsmessige arealer for nærmiljøanlegg i Øyer sentrum. 

 Kollektivknutepunkt: Det burde vært anlagt et kollektivknutepunkt i Øyer sentrum. 
 
 
Fredrik Moen 
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 
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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: 
Aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom orienterte.  
 
 
Ungdomsrådets innspill: 
Til betydningen av de fem barrierene for deltakelse har ungdomsrådet følgende innspill: 
Transport: Tidspunktet aktiviteten arrangeres på kan være til hinder for deltakelse. Er 
aktiviteten en stund etter skolen, men for tidlig i forhold til når foreldrene kommer hjem fra 
jobb, er det vanskelig å få deltatt. Fritidsaktiviteter bør enten være rett etter skolen eller 
senere på kvelden. Hvor stor transportbarrieren er avhenger også av hvor i kommunen 
aktiviteten foregår.  
Penger: Utstyr og kontingenter kan gjøre aktivitetene for dyre for enkelte. Det ble ellers 
påpekt at kontingenten for fotball i Øyer er rimelig sammenliknet med tilsvarende i andre 
kommuner. Ungdomsrådet tror ikke det er prisen som bør senkes, aktivitetene må ha 
inntekter for å drives. De som sliter økonomisk må hjelpes gjennom andre tiltak.    
Prestasjonspress og psykisk helse: Ungdomsrådet tror prestasjonspress fra 
ungdomsskolealder og oppover er et stort problem. Særlig idretten må ha større fokus på 
bredde. De som ønsker å satse kan gjøre det i større klubber, f.eks. i Lillehammer. 
Tilgjengelighet og inkludering: Det kan være vanskelig å få innpass i veletablerte grupper. 
Mange holder på med den samme fritidsaktiviteten fra de er små og det kan være vanskelig å 
komme inn i denne gruppen som ny deltaker. Ungdomsrådet tror ikke de som står for 
fritidsaktivitetene i Øyer er flinke nok til å tilrettelegge for de med funksjonsnedsettelser.  
Mangel på møteplasser: Her er det muligheter for forbedringer.  
 
Forslag på nye/forbedrede tiltak: 
 Idretten må ha fokus på bredde, ikke på å skape fremtidens stjerner 
 Trening/lag for de som vil trene og ha det gøy, ikke konkurrere. Ikke pliktig oppmøte. 

Trenger ikke være knyttet til alder/kjønn 
 Etablere tilbud om basistrening/crossfit 
 Etablere «Åpen hall» 
 Bedre tilbud på sesongkort i Hafjell for ungdomsskole- og videregåendeelever  
 Flere tilbud til unge over ungdomsskolealder 
 Etablere en trygg badeplass i Øyer sentrum 
 Gratis trafikalt grunnkurs som valgfag på ungdomsskolen 
 Kjøreopplæring som valgfag på ungdomsskolen. 
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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 
og personer med funksjonsnedsettelse og Flerkulturelt råd sine svar rapporteres til 
formannskap og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet.  
 
Kommunedirektøren ber om rådets tilbakemelding. 
 
 
Behandling: 
Aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom innledet. 
 
 
Ungdomsrådets tilbakemelding: 
For å beholde unge i distriktene er disse politikk-områdene: 
 

Viktige Mindre viktige Lite viktige 
Høyhastighetsnett til alle Økonomiske virkemidler Digitalt innbyggertorg 
Enkel psykisk helsehjelp Regional jobbkoordinator Desentralisert utdanning 
Attraktive lokalsamfunn Skole i lokalsamfunnet Stemmerett for 16-åringer 
Garanti for lærlingeplass  Statsråd for bærekraft 
Å komme seg fra A til Å  Kontorfellesskap 
Nærhet til naturen   
Innflytelse til ungdomsrådet   

 
 
 
 
 
3/21   
KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - HØRING   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Formannskapet legger utkastet til kommunal planstrategi 2020-2023 ut på offentlig høring 
i 30 dager etter arbeidsmøtet i kommunestyremøtet 28.01.2021 (endret til 02.02.2021) 
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2. Formannskapet ber om at tabellen side 7 i planstrategien og oversikten over planstatus i 
vedlegg 5 settes i prioritert rekkefølge etter en faglig vurdering av hva som haster mest. 
 
3. Utarbeidelse av sentrumsplan/ideskisse for nye Tretten sentrum legges til i prioriterte 
oppgaver fra 2022. 
 
 
Behandling: 
Innledning ved Anne H Jorde og Jon Halvor Midtmageli: Hva er en planstrategi og hvorfor 
utarbeider kommunen en planstrategi?  
 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet har kommentarer til noen av temaene i kunnskapsgrunnlaget: 
Tema 1 – Befolkningsutvikling: Bra å planlegge for en moderat befolkningsøkning. Det er 
viktig å balansere utbygging mot betydningen av å beholde landsbygdas preg (natur og 
identitet). Viktig å utvikle/forskjønne våre to sentra.  
Tema 2 – Utdanning og kompetanse: Viktig å beholde den gode «Øyer-skolen». 
Ungdomsrådet er opptatt av den uutnyttede kompetansen de fremmedspråklige har, det er 
viktig å styrke norskopplæringen (kvalifisere til arbeid).  
Tema 4 – Folkehelse og levekår: De fleste øyværinger opplever god folkehelse og gode 
levekår. Utfordringen er lavinntektsfamiliene der innvandrerne er overrepresentert. Det må 
gjøres en større innsats slik at færre barn i Øyer lever i barnefattigdom.  
Tema 5 – Energi, klima og miljø: Naturen må forvaltes på en bærekraftig måte. Viktig å øke 
kollektivtrafikkens andel av samlet transport. Fleksible transporttilbud med lav terskel for 
bestilling er viktige tiltak. 
Tema 7 – Transport og infrastruktur: Viktig med gang- og sykkelveger på «utsatte» 
strekninger. 
Tema 8 – Kultur, idrett og friluftsliv: Det er lett å være aktiv i Øyer. Det er viktig å ha fokus på 
lavterskeltilbud slik at alle kan være i aktivitet. Biblioteket er et viktig lavterskel-tilbud som 
kan utvides med flere aktiviteter. Vi trenger en tilrettelagt og sikker badeplass i nærheten av 
Øyer sentrum. 
 
Bærekraftmålene: Ungdomsrådet er spesielt opptatt av bærekraftmål 
 1 – Utrydde fattigdom 
 4 – God utdanning 
 10 – Mindre ulikhet. 
 
 
 


