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ÅRSMELDING FOR ØYER UNGDOMSRÅD 2021 
Ungdomsrådets medlemmer fram til 09.11.2021:  
Fredrik Engen    Leder   Vdg skole/læringer 
Line Moen    Nestleder  Ungdomsklubbens styre 
Even Brügger    Medlem  Vdg skole/læringer   
Anna Salén    Medlem  Øyer ungdomsskole/elevrådet 
Håkon Granli    Medlem  Øyer ungdomsskole 
Maria Landa Nordby   Medlem  Solvang skole 
Ludvig Holmen   Medlem  Aurvoll skole 
Henni Skavnes Prestgarden  Varamedlem  Aurvoll skole 
Martine Ø. Lysbakken   Varamedlem  Øyer ungdomsskole 
Sigve Rustad    Varamedlem  Solvang skole 
Vegard Strand    Varamedlem  Vdg skole/lærlinger 
 
Ungdomsrådets medlemmer fra 09.11.2021 (to års funksjonstid for alle unntatt leder av 
elevrådet ved Øyer ungdomsskole): 
Kristine S. Bergum   Leder   Vdg skole/lærlinger 
August Grothe   Nestleder  Øyer ungdomsskole/elevrådet 
Emilie Sandheim   Medlem  Vdg skole/lærlinger 
Kine Hammerseng Holmen  Medlem  Øyer ungdomsskole 
Petter Aaen Opdal   Medlem  Ungdomsklubbens styre 
Donia Mohammad Fathi Al Shaban Medlem  Solvang skole 
Ole Ludahl Lagethon   Medlem  Aurvoll skole 
Didrik Fossbakken   Varamedlem  Vdg skole/lærlinger 
Ingrid Lysfoss Hagesveen  Varamedlem  Øyer ungdomsskole 
Guro Rustad    Varamedlem  Solvang skole 
Madelen Walle Brumoen  Varamedlem  Aurvoll skole 
 
Sekretær for rådet: Ungdomskonsulent Øyvind Arnold Selnes og tjenesteleder Eli Eriksrud. 
 
Leder og nestleder I Ungdomsrådet har vært Øyers representant og vararepresentant i 
Ungdommens fylkesting Innlandet (UFT). 
 
Det ungdomsrådet som fratrådte 09.11.2021 hadde fem møter i 2021.  
De uttalte seg/ga innspill til følgende saker/temaer: Kommunedelplan Øyer Sør, 
sommeraktiviteter i ungdomsklubbens regi, Innlandet fylkeskommune – innspill på 
ungdomskulturfeltet, svarte på nasjonal spørreundersøkelse om ungdomsklubber og 
møteplasser, Øyer og Tretten frivilligsentral – innspill på temaer/spørsmål fra daglig leder i 
frivilligsentralen, Badeplass – utforming, Dagsturhytta – innspill til plassering dersom den blir 
en realitet. På det siste møtet ga avtroppende ungdomsråd gode råd til administrasjonen og 
det nye ungdomsrådet, se nedenfor. 
 
De behandlet som egne saker: Fritidserklæringen – Innspill til Øyer kommunes oppfølging 
(vært oppe til drøfting flere ganger), Tilbakemelding - ungdommens distriktspanel – 10 råd 
om fremtidens distriktspolitikk, Kommunal planstrategi – høring, Oppretting av 
tilskuddsordning som skal støtte opp under barne- og ungdomsarbeid i kommunen med 



2 
 

kriterier, Behov for nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer – innspill, Valg av 
representanter til prosjektgruppen som skal utrede mulighetene for tilrettelagt badeplass i 
Øyer sentrum, Anmodning om kjøp av tomt Hafjell Arena – innspill til opsjonsavtale, 
Investeringsplan – uttalelse, Innlandet fylkeskommune – høring ungdomskulturfeltet – 
overordnet utvikling og rammeverk for videre satsing, Framtidens kunst- og kulturtilbud for 
barn og unge: Innspill til hvordan tilbudet kan styrkes etter koronapandemien – uttalelse 
gjennom utfylling av spørreskjema i fellesskap, En søknad om tilskudd til tiltak for barn og 
unge, søknaden ble delvis innvilget.  
 
Nyvalgt ungdomsråd hadde to møter før årsskiftet.  
Ordfører hilste på ungdommene ved oppstarten av rådets første møte og hadde en dialog 
med ungdomsrådet om hva rådet synes er de viktigste sakene for barn og unge i kommunen. 
 
Til det andre møtet var både medlemmer og varamedlemmer innkalt. Det ble orientert om 
reglementet for ungdomsrådet og systemet for møtegodtgjøring. Sekretæren hadde laget et 
informasjonsskriv til ungdommene og deres foresatte.   
 
Det nye rådet har uttalt seg/gitt innspill til følgende saker/temaer: Aktivitetsuka i regi av 
Ungdomsklubben 2022 – innspill til aktiviteter.  
    
Det nye rådet har behandlet som egne saker: Økonomiplan 2022 – 2025 og årsbudsjett 2022 
– uttalelse, Valg av leder, nestleder og representant med vararepresentant til ungdommens 
fylkesting, En søknad om tilskudd til tiltak for barn og unge, søknaden ble avslått med 
begrunnelse at midlene skal prioriteres til tiltak alle kan delta på, Valg av representanter til 
UKM-ressursgruppe og rapport om ønsker om nærmiljøanlegg. 
 
I forbindelse med uttalelser/behandling av saker har følgende funksjoner/personer hatt 
dialog med ungdomsrådet: Ordfører, økonomisjef, tjenesteleder Plan og utvikling, daglig 
leder i Øyer og Tretten frivilligsentral, kommunens aktivitetskoordinator og Hafjell Arena 
v/Kjell Tore Bjørnhaug. 
 
Flere av ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer deltok på AlleMed-dugnaden som 
ble gjennomført 17.11.2021. 
 
Fellesmøter med Flerkulturelt råd og Felles råd for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser:  
Det gamle ungdomsrådet hadde et fellesmøte med de øvrige to rådene i kommunen. 
Rådene ble orientert om Frivillighetens år og ble invitert til å gi innspill til aktiviteter.  
Det nye ungdomsrådet har hatt to fellesmøter med de øvrige to rådene. På det ene møtet 
fikk rådene en felles orientering om Økonomiplan 2022 – 2025 – Årsbudsjett 2022. På det 
andre møtet felles orientering om kommunedelplan Øyer Sør og planprogrammet E6 Øyer – 
Otta.  
 
Gode råd til administrasjonen og det nye ungdomsrådet fra det ungdomsrådet som fratrådte 
09.11.2021. Rådene var listet opp i fem prikkpunkt: 
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o Bedre tilrettelegging av sakene: Saksutredningene er til tider vanskelig tilgjengelige, det 
er viktig/nødvendig med en spesiell tilrettelegging, gjerne med en powerpoint der 
hovedbudskapet blir framhevet og forklart. 

o Selv 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.  
 
 
Øyer ungdomsråd, xx.xx.2022 
Kristine S. Bergum 
 


