
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 07.06.2022 Tid: 16:00 - 19:00 

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 

 
  

4/22 22/1744     
  SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE- 

AKTIVITETSUKE 2022  
  

 
Drøftingssaker: 
✓ Medvirkning barn- og unge ifm E6 Øyer -Otta v/varaordfører Nisveta Tiro 
Hvordan kan Øyer kommune på en best mulig måte involvere barn og unge til å medvirke i E6 
prosessen) Hva kan ungdomsrådet bidra med? 
 
✓ Evaluering av åpent møte 31. mai 
 
✓ Evaluering av arbeidet til UKM ressursgruppe.   
 
Orienteringer v/ungdomskonsulent Øyvind Selnes: 
✓ Øyer kommune er involvert i et graffitiprosjekt med regionen og fylkeskommunen. Her er 

det kommet forslag om en lokasjon i Øyer sentrum som kan utsmykkes med graffiti. 
Forskjellige graffitikunstnere er vurdert.  

 
✓ Øyer kommunes oppfølging av fritidserklæringen. Fordeling av midler fra Bufdir.  

Presentasjon av brosjyre over fritidsaktiviteter i Øyer. Med mulighet for innspill.  
 
 
Kristine S Bergum 
Leder 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE- AKTIVITETSUKE 2022 
 
 
Saksbehandler:  Øyvind Arnold Selnes Arkiv: 223 C12  
Arkivsaksnr.: 22/1744     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/22 Ungdomsrådet 07.06.2022 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 24.05 2022 
Budsjett Aktivitetsuke 2022 
  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår ungdomsrådet å innvilge kr 10 000 til Aktivitetsuka 2022. 
 
 
Saksutredning: 
Aktivitetsuka er et gratis sommerferietilbud som arrangeres hvert år i sommerferien. 
Tilbudet er til for ungdom bosatt i Øyer, som er i alderen 13-16 år (7. trinn til 10. trinn). 
Aktivitetsuka arrangeres av Øyer ungdomsklubb i samarbeid med Øyer/Tretten 
frivilligsentral.  
 
Støtten fra Bufdir var mye mindre enn forventet og kostnadene har generelt økt. Derfor 
søkes det om støtte fra andre for å få gjennomført aktivitetsuka.  
 
Vurdering: 
I og med aktivitetsuka er et gratistilbud og når alle ungdommer i målgruppa, oppfyller dette 
kriteriene som er gitt for å få søknaden innvilget. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer ungdomsråd innvilger kr 10 000 til Aktivitetsuka 2022.   
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øyvind Selnes 
Kommunedirektør 
 
 


