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FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/735     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/21 Tjenesteutvalget 16.03.2021 
 
4/21 Ungdomsrådet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Spørreundersøkelse om barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter Øyer kommune 
Fritidserklæringen 
Oppdrag 31: Rett på fritid – redd Barna 
FNs konvensjon om barnerettigheter 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
Kommunedelplan kultur og fritid 2016-2025 
Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024 
Mld.St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv et trygt samfunn 
Mld.St. 13 (2018-2019) Mulighet for alle – Fordeling og sosial bærekraft 
Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege 
frivilligheitspolitikken 
 
Sammendrag: 
En tverrfaglig administrativ arbeidsgruppe er nedsatt for å sikre at Øyer kommune følger 
sine forpliktelser i forhold til «Fritidserklæringen». Tjenesteutvalget blir i denne saken 
orientert om «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen». 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
«Fritidserklæringen» signert i 2016, forplikter alle signerende parter til å arbeide for å sikre 
at alle barn i Norge skal få mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet, 
uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.  
 
Med utgangspunkt i Fritidserklæringen, rapporten Oppdrag 31: Rett på fritid og Øyer 
kommunes oppvekstprofil har tjenesteenhetene Helse og familie og Kultur og fellestjenester 
satt sammen en arbeidsgruppe som skal arbeide med Øyer kommunes oppfølging av 
Fritidserklæringen. 
 
Mål:  
Alle barn og unge i Øyer har mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet 
utover utvidet skoledag, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
https://www.reddbarna.no/oppdrag-31-rett-pa-fritid?pid=RB-DMFileBase-DownloadFile
https://www.reddbarna.no/oppdrag-31-rett-pa-fritid?pid=RB-DMFileBase-DownloadFile
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.oyer.kommune.no/frivilligmelding.539685.no.html
https://www.oyer.kommune.no/frivilligmelding.539685.no.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20182019/id2630508/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/?ch=1
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
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Oppdrag til arbeidsgruppa:  
1. Gjennomgang av fem barrierer for deltakelse: Status Øyer kommune.  
2. Hvilke tilbud finnes i Øyer kommune i dag som gir bidrag til måloppnåelse? 
3. Hvordan forbedre effekten av dagens tilbud?  
4. Hvilke nye tiltak, i prioritert rekkefølge, kan bidra til bedre måloppnåelse? 
5. Ivareta bærekraftperspektivet ved forslag av tiltak. 
 
Metode: 
For å løse oppdraget er det gjennomført en digital spørreundersøkelse i mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet i grunnskolen. I tillegg er det innhentet tilbakemeldinger fra ungdomsrådet, 
flerkulturelt råd og fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

Rapport: 
Det vises til vedlegg 1 for resultatet av gruppens arbeid med oppdraget. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til arbeidsgruppens kommentarer om status i Øyer når det gjelder 
de fem barrierene som hindrer deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge. En del av 
statusen er at mer enn et av ti barn i Øyer lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt 
(2018), dette er høyere enn gjennomsnittet for fylket og for landet. 
 
Arbeidsgruppen lister opp mange treffsikre tiltak som vil bidra til å redusere barrierene for 
deltakelse, og som dermed vil forbedre kommunens oppfølging av Fritidserklæringen. 
Tiltakene er gitt prioritet 1, 2 eller 3, der prioritet 1-tiltakene er kjennetegnet av en 
kombinasjon av lav kostnad og forventet høy effekt. Realisering av mange av tiltakene er 
avhengig av et utvidet tverrfaglig samarbeid, dette må prioriteres fra administrasjonens side. 
Tiltak som er avhengig av økte rammer vil bli synliggjort i økonomiplanprosessen til høsten. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Tjenesteutvalget tar «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen» til 
orientering. 
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 16.03.2021 sak 7/21 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalget ønsker en tydeligere økonomisk prioritering av tiltak til diskusjon i utvalget 
før arbeidet med budsjett- og økonomiplan starter opp. 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Tjenesteutvalget tar «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen» til 
orientering.Tjenesteutvlget ønsker at en tydeligere økonomisk prioritering tas inn til utvalget 
for vurdering før arbeidet med budsjett- og økonomiplan. 
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BEHOV FOR NÆRMILJØANLEGG/NYSKAPENDE AKTIVITETSARENAER I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033 D35  
Arkivsaksnr.: 21/790     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/21 Ungdomsrådet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
Kommunedelplan kultur og fritid 2016-2025 
 
Sammendrag: 
Fram til neste rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv 
desember 2021, skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye. 
Kommunedirektøren ber om at rådet gir tilbakemelding på hvilke behov brukergruppen de 
representerer, har for nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer i kommunen. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn for saken: 
Det ble fattet følgende vedtak i formannskapsmøtet 15.12.2020, sak 131/2020 pkt. C: «Fram 
til neste rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv 
desember 2021, skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye».  
 
Definisjon nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer: 
Nærmiljøanlegg er et anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, som ligger i 
tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun 
utendørsanlegg (Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet). 
Nyskapende aktivitetsarenaer har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere 
den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk 
aktivitet (Anleggsregisteret.no).   
 
Begrunnelse for saken: 
Å være fysisk aktiv kan gi glede, mestring, opplevelser, tilhørighet, sosialt samvær, 
livskvalitet, frihet og mulighet til utfoldelse ut fra egne forutsetninger. I tillegg til bedre 
livskvalitet og helse for den enkelte, har dette betydning for samfunnets bærekraft. 
 
Folk flest er for lite fysisk aktive. Kun tre av ti voksne og eldre er aktive nok, og bare 
halvparten av 15-åringene. Ungdom og eldre bruker en stor del av våken tid i ro. 
Aktivitetsnivået varierer gjennom livsløpet, mellom kjønn og sosiale grupper. De fleste barna 

https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
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er tilstrekkelig aktive, men det er et fall i aktivitetsnivå allerede fra niårsalder sammenlignet 
med tidligere. Gutter er mer aktive enn jenter i alle aldersgrupper.  
Ny forskning på fysisk aktivitet og helse gjennom livet viser at fysisk aktive vil ha langt bedre 
fysisk og psykisk helse enn fysisk inaktive. Bare noen få minutters daglig fysisk aktivitet, 
tilsvarende rask gange, har stor helsegevinst.  
 
Når vi ser på aktivitetsprofilen generelt i befolkningen ser vi at av de som er fysisk aktive i 
Norge, driver 74 prosent av hele befolkningen med fysisk aktivitet og idrett på egenhånd. Til 
sammenligning er det bare 13 prosent av den norske befolkningen som driver fysisk aktivitet 
og idrett i et idrettslag.  Denne utviklingen er ikke et nytt fenomen og følger et relativt stabilt 
mønster over tid. 
 
Dette ønsker vi tilbakemelding på: 
1. Med utgangspunkt i brukergruppen dere representerer, hvilke 

nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer mener dere det er behov for i 
kommunen? 

2. Hvor bør anlegget bygges? 
 

 
Vurdering: 
Øyer kommune ønsker å være et aktivitetsvennlig samfunn der alle uavhengig av alder, 
kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn, gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. 
Egenorganiserte aktiviteter har hatt en stor vekst, og stadig flere ønsker å styre og 
organisere aktiviteten sin selv. Det er derfor mye som tyder på at mangfold i anlegg, 
aktiviteter og muligheten for å kunne trene på egne premisser, er noe kommunen må legge 
til rette for.  
 
Kommunedirektøren ber om rådets innspill. 
 
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
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VALG AV REPRESENTANTER TIL PROSJEKTGRUPPEN SOM SKAL UTREDE MULIGHETENE FOR 
TILRETTELAGT BADEPLASS - ØYER SENTRUM 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033 D37  
Arkivsaksnr.: 21/796     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/21 Ungdomsrådet 20.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025  
Kommunedelplan Øyer Sør  
Meld. St. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet  
Handlingsplan for friluftsliv. Natur som kilde til helse og livskvalitet  
Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn  
Sammen om aktive liv. Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029  
 
Sammendrag: 
Fram til neste rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv 
desember 2021, skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye. 
Ungdomsrådet har i flere sammenhenger uttrykt behov for en tilrettelagt badeplass i rimelig 
avstand fra Øyer sentrum.  
 
Kommunedirektøren ber Ungdomsrådet utnevne to representanter (en av hvert kjønn) og en 
vararepresentant, til å delta i prosjektgruppen som skal utrede mulighetene for en 
tilrettelagt badeplass i Øyer sentrum. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn for saken: 
Det ble fattet vedtak i formannskapsmøtet 15.12.2020, sak 131/2020 pkt. C: «Fram til neste 
rullering av handlingsprogrammet kommunedelplan for idrett og friluftsliv desember 2021, 
skal administrasjonen utarbeide en oversikt over behovet for nærmiljøanlegg/nyskapende 
aktivitetsarenaer der folk bor eller oppholder seg mye».  
 
Ungdomsrådet har i flere sammenhenger uttrykt behov for tilrettelagt badeplass i rimelig 
avstand fra Øyer sentrum. En tilrettelagt badeplass kan defineres som et 
nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarena. 
 
Prosjektgruppens mandat: 

https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
Meld.%2520St.%252018%2520(2015%E2%80%932016)%2520Friluftsliv%2520%E2%80%94%2520Natur%2520som%2520kilde%2520til%2520helse%2520og%2520livskvalitet
https://www.regjeringen.no/contentassets/c89f9ea09a1e40fab3fefba28668fddb/96030_kld_handlingsplan_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/sammen-om-aktive-liv/id2704955/
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Det opprettes en prosjektgruppe som skal utrede mulighetene for en tilrettelagt badeplass i 
eller i nærheten av Øyer sentrum. Prosjektgruppen skal lage et forslag til opparbeiding av 
området inklusive beregning av kostnader og finansieringsplan.  
 
Prosjektgruppen består av:  
Kultur og fellestjenester:  Idrettskonsulent og aktivitetskoordinator (leder av gruppen)  
Eiendom og anlegg:   En representant 
Øyer ungdomsråd:   To representanter med felles vararepresentant. 
 
Fremdriftsplan: 

Finne fram til et egnet område  
Dra på befaring langs vassdragene og diskutere undervegs hva som 
er gode og mindre gode alternativer. 

Innen juni 2021 

Lage forslag til opparbeiding av området  
Gjennomføre en idémyldring der ungdomsrådet kommer med 
forslag til hvordan de ønsker seg området. Forslagene kan både 
omfatte hvilke kvaliteter ved området de vil beholde, og hva de 
ønsker av nye ting. Det er viktig at universell utforming og 
naturvennlig tilrettelegging blir vektlagt. 

Innen oktober 2021  

Utarbeide kostnadsoverslag og finansieringsplan 
Følger saken om rullering av handlingsprogrammet 
kommunedelplan for idrett og friluftsliv.  

Desember 2021 

 
Vurdering: 
Barn og unge i Øyer har ikke en sentrumsnær badeplass som er sikker og lett tilgjengelig. For 
å forebygge ulykker er det viktig å kunne tilby innbyggerne en lavterskelmulighet til å øve på 
ferdigheter i vann. Muligheten for tilrettelagt badeplass er derfor et viktig nærmiljøanlegg å 
få utredet. 
 
Kommunedirektøren ber ungdomsrådet velge to representanter med en vararepresentant 
til prosjektgruppen. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 



  Sak  7/21 

Side 10 av 12  

REFERATER - UNGDOMSRÅDET 20.04.2021 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 21/1043     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/21 Ungdomsrådet 20.04.2021 
 
 
Saken er trukket og erstattet av sak 8/21. 
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ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA - INNSPILL TIL OPSJONSAVTALE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 611  
Arkivsaksnr.: 21/417     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
8/21 Ungdomsrådet 20.04.2021 
 
Vedlegg: 
Ny anmodning om kjøp av tomt fra Øyer kommune – Hafjell Arena. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
K – sak 43/21: Anmodning om kjøp av tomt fra Øyer kommune – Hafjell Arena 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber Formannskapet om innspill til innhold til opsjonsavtale med Hafjell 
Arena AS. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 43/21 følgende: 
 
1.  Kommunestyret er positive til prosjektet men avslår søknaden om tomtekjøp.  
2. Kommunestyret oppfordrer initiativtaker til å komme med ny anmodning om tomt 

hvor skoleeiendommen ikke er en del av tomten.  
3.  Kommunedirektør starter opp prosessen med forslag til opsjonsavtale, ny og 

kvalitetssikret takst og legger denne fram for kommunestyret i sak om anmodning 
om ny tomt.  

 
Kommunedirektøren har mottatt ny anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena AS og 
følger opp kommunestyrets vedtak. 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener det er viktig med politiske innspill i forkant av oppstart med 
arbeidet knyttet til opsjonsavtale.  Slik sikres det at viktige innspill kan bringes inn i 
forhandlinger med Hafjell Arena og vurderes juridisk. Dette for å sikre at kommunestyret har 
et best mulig grunnlag når opsjonsavtalen skal vedtas. 
 
Kommunedirektøren ber med dette om innspill fra Ungdomsrådet til innhold i opsjonsavtale. 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Kommunedirektøren ber om rådets innspill. 
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Annikken Reitan Borgestrand 
Stedfortreder kommunedirektør 
 


