
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 05.10.2021 Tid: 16:00 - 18:30 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

14/21 21/2603     
  FREMTIDENS KUNST- OG KULTURTILBUD FOR BARN OG UNGE: 

INNSPILL TIL HVORDAN TILBUDET KAN STYRKES ETTER 
KORONAPANDEMIEN?  

  

 
15/21 21/2528     
  SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE SØKER ØTI 

HÅNDBALL 
  

 
 
Drøftingssaker: 
 Innspill til utforming av badeplass v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom 
 Innspill til plassering av Dagsturhytta v/ aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom 
 
 
Informasjonssaker: 
 Invitasjon til å delta på stand på Stavsmartn v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom 
 Invitasjon til å delta på ALLEMED-dugnad v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom 
 
    

 
Fredrik Engen 
Leder 
    

 

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no
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FREMTIDENS KUNST- OG KULTURTILBUD FOR BARN OG UNGE: INNSPILL TIL HVORDAN 
TILBUDET KAN STYRKES ETTER KORONAPANDEMIEN? 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: A30  
Arkivsaksnr.: 21/2603     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
14/21 Ungdomsrådet 05.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
 Fra rapport: Barn og unges stemmer – Kunst og kultur (BUSK) – Kulturtanken: «Hvis barn 

og unge fikk bestemme selv: 23 tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet». 
 Link til spørreskjemaet finner dere her: https://forms.office.com/r/Fz9jgS87Xg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Rapport: Barn og unges stemmer – Kunst og kultur (BUSK) – Kulturtanken. 
 
Sammendrag: 
Kulturtanken ønsker innspill fra alle kommunale ungdomsråd om hvordan kunst- og 
kulturlivet kan styrkes i kjølvannet av koronapandemien. Ungdomsrådet fyller ut 
spørreskjemaet i fellesskap i møtet den 05.10.2021. 
 
Saksutredning: 
Kulturtanken ønsker innspill fra alle kommunale ungdomsråd om hvordan kunst- og 
kulturlivet kan styrkes i kjølvannet av koronapandemien. Alle innspill vil oppsummeres i en 
egen rapport som overleveres Kulturrådet og NFI (Norsk Filminstitutt).  
 
Kulturtanken ønsker svar på noen koronaspesifikke og noen generelle spørsmål om barn og 
unges kulturbruk. Spørreskjemaet består av åtte spørsmål. Begrepet kunst og kultur rommer 
både de tradisjonelle kunstformene og aktivitetene som ofte forbindes med den litt mer 
generelle termen «ungdomskultur». Det betyr at «kunst og kultur» består av aktiviteter og 
tilbud forbundet med visuell kunst, musikk, litteratur, dans, film og teater, men også 
dataspill, Spotyfy, Tik Tok, Youtube, Netflix og andre lignende digitale verktøy og 
plattformer. Det er denne definisjonen av «kunst og kultur» Kulturtanken ønsker at 
ungdomsrådet bruker når dere svarer på spørsmålene. 
 
Det er viktig at hver og en av dere forbereder dere i forkant av møtet. I møtet diskuterer 
dere de ulike spørsmålene. Administrasjonen sørger for utfylling av svarene i spørreskjemaet 
i møtet og sender til Kulturtanken innen fristen 10.10.2021. 
 
Vurdering: 
Det er viktig at Ungdomsrådet engasjerer seg og enes om et felles svar til Kulturtanken. 
 
 
 

https://forms.office.com/r/Fz9jgS87Xg
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Ungdomsrådet fyller ut spørreskjemaet i fellesskap og sender det til Kulturtanken.   
 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE 
SØKER ØTI HÅNDBALL 
 
Saksbehandler:  Øyvind Arnold Selnes Arkiv: 223 C11  
Arkivsaksnr.: 21/2528     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/21 Ungdomsrådet 05.10.2021 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra ØTI Håndball om tilskudd til tiltak for barn og unge, mottatt 12.09.2021. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Pr 28.9. har det kommet inn en søknad om midler fra tilskudd til tiltak for barn og unge. 
Ungdomsrådet tar stilling til søknaden. 
 
Saksutredning: 
Det søkes om et tilskudd på kr 9.000 til å gjennomføre to åpne dager (to timer pr dag), en 
dag i Trettenhallen og en dag i Øyerhallen. I søknaden står det blant annet.: «Målgruppen er 
1.-3. klasse på Aurvoll og Solvang. Målet er å etablere en økt interesse for håndball for 
barna. På den åpne dagen skal vi ha poster med forskjellige håndballrelaterte aktiviteter. 
Postene skal ivaretas av de barna som allerede er med på håndball. Vi mener de må være de 
beste motivatorene. Summen det søkes om skal brukes til å lønne de spillerne som blir med 
å ta postvakter. Hver spiller får kr 150 pr dag man deltar. Vi har behov for 30 spillere hver 
dag».  
 
Tilskuddet det søkes om skal altså benyttes til å lønne de spillerne som ivaretar postene. 
Spillerne vil få kr 150 pr dag eller kr 75 pr time. 
 
Vurdering: 
Ungdomsrådet har mottatt en søknad innen fristen fra ØTI. Tiltaket som skal gjennomføres 
faller inn under kriteriene for tildeling av midler. Rådet må ta stilling til om støtten skal gå til 
betaling for dugnadsarbeid. Dette kan danne mønster for flere søknader fra lag og 
foreninger om støtte til betaling av dugnad. 
 
Ungdomsrådet står fritt til å innvilge hele beløpet, deler av beløpet eller avslå søknaden. Det 
er foreløpig ikke brukt midler fra tilskuddsordningen, disponible midler er følgelig kr 30.000. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øyvind Arnold Selnes 
Kommunedirektør 
 


