
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 07.12.2021 Tid: 16:00 - 20:00 

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 
 

Ungdomsrådsmøtet kl 16.00 – 18.00: 
Både medlemmer og varamedlemmer kalles inn til dette møtet, dvs orienteringsdelen.  
 
✓ Orientering: Gjennomgang av reglementet for ungdomsrådet v/Øyvind  
✓ Orientering: Møtegodtgjøring – gjennomgang av håndteringen av dette v/Øyvind 
✓ Orientering: Informasjon om Øyer ungdomsråd – tas med hjem til foreldre/foresatte, se 

vedlegg 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

20/21 21/3180     
  VALG AV REPRESENTANTER FRA UNGDOMSRÅDET TIL UKM 

RESSURSGRUPPE  
  

 
21/21 21/3171     
  
 
 
 
 
 
 

RAPPORT OM ØNSKER FOR NÆRMILJØANLEGG  
 
Eventuelt. 
 
 
Fellesmøtet kl 18.00 – 20.00: 
Kl 18.00: Kommunedelplan Øyer Sør – orientering ved Plan og utvikling 
 
Kl 19.00: Planprogrammet E6 Øyer - Otta – orientering ved Nye Veier 

• Kort om E6 Øyer – Otta 
• Om planprogrammet E6 Øyer - Frya 

  

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no


• Planprosess – videre arbeid og opplegg for medvirkning 
• Innspill og spørsmål 

 
 
 
Kristine S Bergum 
Leder 
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VALG AV REPRESENTANTER FRA UNGDOMSRÅDET TIL UKM RESSURSGRUPPE 
 
 
Saksbehandler:  Øyvind Arnold Selnes Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3180     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/21 Ungdomsrådet 07.12.2021 
 
 
Vedlegg:  
UKM Øyer og Gausdal ressursgruppe 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag:  
Valg av to representanter fra ungdomsrådet til UKM ressursgruppe, disse sitter for ett år.  
 
 
Saksutredning: UKM er en kommunal oppgave styrt av fylkeskommunale og nasjonale føringer. Det 
er viktig at arbeidet med UKM forankres lokalt. Øyer og Gausdal oppretter en bredt sammensatt 
ressursgruppe, bestående av ungdommer og voksne som jobber med ungdomskultur i begge 
kommuner. Dette skal forbedre UKM lokalt, sikre kontinuitet, bidra til en aktiv medvirkning og økt 
oppslutning blant deltakere til UKM lokalt.  
 
 
Vurdering: 
Saken legges frem til behandling uten innstilling. 
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RAPPORT OM ØNSKER FOR NÆRMILJØANLEGG 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/3171     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/21 Ungdomsrådet 07.12.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Rapport om ønsker for nærmiljøanlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Forslag til rullert handlingsprogram for 2022 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

2016-2025 
2. Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016-2025  
3. Spillemiddelsøknader fra Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) og Øyer Kommune 
4. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2021 (V-0732 B), 

Kulturdepartementet (KUD). 
5. Kunnskapsgrunnlag om aktivitetsmønsteret i befolkningen 
 
 
Sammendrag: 
Kultur og fellestjenester har utarbeidet en rapport om ønsker for nærmiljøanlegg i 
forbindelse med rullering av handlingsprogram for idrett og friluftsliv. Kommunedirektøren 
ber Ungdomsrådet i denne saken om å vurdere prioriteringen av nærmiljøanleggene og å ta 
rapporten til etterretning.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn:  
Handlingsprogrammet i Kommunedelplan for Kultur og Fritid 2016 - 2025 rulleres årlig. 
Anlegg det skal søkes spillemidler må være prioritert i handlingsprogrammet. 
 
Under rulleringen i 2021 ble det besluttet at administrasjonen skulle utarbeide en oversikt 
over ønsker for nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder 
seg mye.  Denne rapporten skal presenteres for Formannskapet sammen med rulleringen av 
handlingsprogrammet i desember 2021. 
 
Saksopplysninger: 
Kultur og fellestjenester har gjennom kartlegging og spørreundersøkelser kommet frem til 
tre utendørsanlegg som er ønsket fra innbyggerne. Anleggene er prioritert på bakgrunn av 
ønsker fra flere brukergrupper og andelen av innbyggere som ønsker disse anleggene. 
 
Anlegg i prioritert rekkefølge: 

1. Tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum 
2. Aktivitetspark i Tretten sentrum 

https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd161755/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/891491c8582b457fba022904cd161755/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KFOL5SVMWv98Tghfxtz5ZZ3VG4jzXbGi/view
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3. Dagsturhytte 
 
Vurdering: 
Prioriteringen er gjort ut fra et mål om at nye nærmiljøanlegg skal komme flest mulig 
brukergrupper til nytte. Arbeidsgruppen har gjort et grundig arbeid hvor innbyggerne har 
fått flere muligheter til medvirkning. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Ungdomsrådet tar «Rapport om ønsker for nærmiljøanlegg» til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 
 


