
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 22.03.2022 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. 
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  RANGERING AV SØKNADER TIL TILSKUDDSORDNING TIL INKLUDERING 

AV BARN OG UNGE 2022  
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  SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE I ØYER SØKER: 

UKM RESSURSGRUPPE FOR ØYER OG GAUSDAL 
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  REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL UNGDOMMENS 

FYLKESTING 2021-2023: FRITAK OG NYVALG  
  

 
 
Årsmelding 2021 – godkjenning (følger vedlagt) 
 
 
Drøftingssaker: 
✓ Aktivitetsuka: Presentasjon av tilbudet og med mulighet for innspill fra rådet 
✓ Tilskudd til tiltak for barn og unge i Øyer: Det kommer for få søknader. Hva kan være årsaken 

til dette? 
✓ Åpen Hall 

 
Orienteringer: 
✓ Badeplass v/aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom 
✓ Krigen i Ukraina;  

             https://www.ung.no/konflikten-i-ukraina  

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no
https://www.ung.no/konflikten-i-ukraina


https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/oppfolging-
etter-kriser-og-traumer/ 

 
 
 
 
Kristine S Bergum 
Leder 
 
 
 
    

 
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/oppfolging-etter-kriser-og-traumer/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/oppfolging-etter-kriser-og-traumer/
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RANGERING AV SØKNADER TIL TILSKUDDSORDNING TIL INKLUDERING AV BARN OG UNGE 
2022 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 233 &76  
Arkivsaksnr.: 21/2824     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/22 Ungdomsrådet 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med Bufdirs tilskuddsordning «Tilskudd til inkludering av barn og unge» skal 
kommunen rangere de eksterne søknadene. Kommunedirektøren ber ungdomsrådet uttale 
seg om administrasjonens rangering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser årlig ut tilskuddsordningen «Tilskudd 
til inkludering av barn og unge». Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle 
barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal 
bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring 
av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike 
grunner står i fare for å havne i utenforskap. 
 
Saksopplysninger: 
Kommunen er pliktige til å rangere eksterne søknader knyttet til vår kommune. Vi rangerer 
ikke kommunens egne søknader. Rangeringen foretas administrativt. Det er ikke krav om 
begrunnelse/vurdering i forbindelse med rangeringen. Ungdomsrådet skal uttale seg til 
rangeringen.  
 
Det er kommet inn to eksterne søknader til "Tilskudd til inkludering av barn og unge". 
Administrasjonen har foretatt følgende rangering: 
 
1. BUA Øyer. De søker om 160 000 årlig i 3 år. (100 000 lønn til ansatte i BUA, 24 000 

husleie+strøm, 68 000 innkjøp av nytt utstyr) 
2. Drive Norge søker tilskudd til WePlay Øyer. De søker om 250 000 årlig i 3 år til drift av 

tilbudet. WePlay er et åpent aktivitetstilbud etter skoletid, med fast oppmøtetid to timer 
én dag i uka for alle barn i alderen 10 – 13 år/5. – 7. trinn. 

 
 

https://www.bua.io/utlansordninger/bua-oyer
https://www.drivenorge.no/
https://youtu.be/fQpxMOG13go
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Vurdering: 
Administrasjonen rangerer BUA Øyer øverst fordi vi mener det er viktig å ivareta det tilbudet 
vi allerede har i BUA. Lønnsmidler til å ha ansatte i BUA er viktig for å kunne utnytte 
potensialet som ligger i Frivilligsentralen og det er viktig å kunne supplere med nytt utstyr. 
WePlay er et tilbud kommunen gjerne skulle hatt, og vi håper Bufdir innvilger begge 
søknadene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Ungdomsrådet tar rangeringen av søknadene til "Tilskudd til inkludering av barn og 

unge" til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE I ØYER 
SØKER: UKM RESSURSGRUPPE FOR ØYER OG GAUSDAL 
 
Saksbehandler:  Øyvind Arnold Selnes Arkiv: 223 C30  
Arkivsaksnr.: 22/922     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/22 Ungdomsrådet 22.03.2022 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad mottatt 13. mars 2022. 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår ungdomsrådet å innvilge kr 2500 til UKM ressursgruppe. 
 
Saksutredning: 
UKM ressursgruppe for Øyer og Gausdal, er en gruppe bestående av ungdom og voksne som bidrar til 
den lokale utforming av UKM.  
UKM – Ung Kultur Møtes er et offentlig kulturtiltak for ungdom mellom 13 og 20 år, og foregår hvert 
år over hele landet. Tiltaket får støtte over statsbudsjettet. 
 
Øyer og Gausdal vil i 2022 samarbeide med Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron om å arrangere en 
regional UKM festival. Denne skal avholdes på Sør-Fron kulturhus, lørdag 23. april 2022 
Arrangementet har en kostnadsramme på kr 190.000 og blir et spleiselag mellom kommunene og 
fylkeskommunen.   
 
Hver samarbeidskommune bidrar med kr 5000 hver. I tillegg vil «Ung i Midtdalen», som er det 
regionale ungdomssamarbeidet for Midtdalen, bidra med kr 5000. «Ung i Midtdalen» tilsvarer det 
som UFO en gang var i vår region.  
 
UKM ressursgruppa søker ungdomsrådene i Øyer og Gausdal om til sammen kr 5000, det vil si kr 2500 
pr ungdomsråd.     
 
Vurdering: 
I og med UFO er borte og midlene overført til ungdomsrådene i Øyer og Gausdal, er det naturlig at 
ungdomsrådene vil kunne støtte dette arrangementet på lik linje med Midtdalsregionen.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer ungdomsråd innvilger kr 2500 til UKM ressursgruppe for Øyer og Gausdal. 
  
 
Åsmund Sandvik Øyvind Selnes 
Kommunedirektør 
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REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2021-2023: 
FRITAK OG NYVALG 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2926     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/22 Ungdomsrådet 22.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift – ungdomsrådet møte 09.11.2021, sak 18/21 
 
Sammendrag: 
1. Kristine S. Bergum innvilges fritak fra sitt verv som representant i Ungdommens 

fylkesting 2021 – 2023 av personlige grunner. 
2. Ungdomsrådet velger ny representant og vararepresentant til Ungdommens fylkesting 

2021 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Kristine S. Bergum ber av personlige grunner, om fritak fra sitt verv som representant i 
Ungdommens fylkesting 2021 – 2023. 
 
Ungdommens fylkesting (UFT) skal bestå av en representant og en vararepresentant fra hver 
kommune i Innlandet fylke. Medlemmene kan velges fra det året man fyller 14, men skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Valgperioden er to år. Ungdomsrådet velger Øyers 
representant og vararepresentant til UFT, de valgte bør fortrinnsvis være leder og nestleder i 
ungdomsrådet.  
 
Ungdomsrådet fattet følgende vedtak i sak 18/21, møte 09.11.2021: 
Ungdommens fylkesting 2021 – 2023/2022: 
Representant:  Kristine S. Bergum (2021 – 2023) 
Vararepresentant: August Grothe for et år (2021 – 2022). Han er medlem i ungdomsrådet 
i egenskap av leder av elevrådet ved Øyer Ungdomsskole, og er dermed valgt inn i 
ungdomsrådet for et år.   
 
Vurdering: 
Det er naturlig å frita Kristine S. Bergum fra vervet som Øyer ungdomsråds representant i 
Ungdommens fylkesting, når hun ber om det av personlige grunner. Dagens 
vararepresentant som er nestleder i ungdomsrådet, kan fortsette som vararepresentant eller 
overta representantrollen. Ungdomsrådet må ta stilling til dette og sørge for valg av 
representant og vararepresentant fra 23.03.2022. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Kristine S. Bergum fritas fra vervet som Øyer ungdomsråds representant i Ungdommens 

fylkesting fra 23.03.2022. 
2. Som representant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges…….. 

Som vararepresentant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges…….. 
 

 
 
Åsmund Sandvik       Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 


