
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 24.08.2021 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. 
 
 
Orienteringer i fellesmøtet for alle de tre rådene (kl 16.00) 
 Orientering om Frivillighetens år – innspill 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

12/21 21/2243     
  INNLANDET FYLKESKOMMUNE - HØRING: UNGDOMSKULTURFELTET - 

OVERORDNET UTVIKLING OG RAMMEVERK FOR VIDERE SATSING  
  

 
13/21 21/735     
  FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING    

 
 
Referatsaker: 
 Tilskudd til tiltak for barn og unge, kriterier for tildeling:  

Endring av punkt 4 (rød tekst) for tilpasning til kommunens økonomireglement, se 
vedlegg 
 

 Investeringsplan 2022 – 2025:  
Ungdomsrådets innspill til investeringsplan punkt 2 «Treningsapparater i styrkerommene 
i hallene oppgraderes»: ØTI sin tilbakemelding, se Jan-Erik sin mail av 12.8.. 
 

 Mjøskonferansen 16.09.2021: Oppfordring om deltakelse fra Ungdomsrådet. Formidlet 
til leder pr mail 1. juli. Status ? 

 
 
 

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no


 
Orientering – Ungdomsrådet 
 Ungdomsklubben – drift høsten 2021 
 
 
    

Fredrik Engen 
Leder 
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INNLANDET FYLKESKOMMUNE - HØRING: UNGDOMSKULTURFELTET - OVERORDNET 
UTVIKLING OG RAMMEVERK FOR VIDERE SATSING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/2243     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/21 Ungdomsrådet 24.08.2021 
 
 
Vedlegg: 
Innlandet fylkeskommune: Høring – Ungdomskulturfeltet (Ung kultur) i Innlandet 
fylkeskommune, brev datert 30. juni 2021 med vedlegg: 
https://innlandetfylke.no/tjenester/kunst-og-kultur/nyheter-kultur/ungdomskulturfeltet-pa-
horing.30179.aspx 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Protokoll fra Ungdomsrådet 20.04.2021: Innlandet fylkeskommune – Innspill på 
ungdomskulturfeltet 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren viser til Innlandet fylkeskommune sin høring om overordnet utvikling 
og rammeverk for videre satsing på ungdomskulturfeltet. Ungdomsrådet oppfordres til å 
drøfte forslaget og gi innspill til Innlandet fylkeskommune. 
 
Saksutredning: 
Innlandet fylkeskommune – høringsdokument 
Innlandet fylkeskommune legger i høringsdokumentet fram forslag til overordnet utvikling 
og rammeverk for videre satsing på ungdomskulturfeltet. De tidligere fylkene Hedmark og 
Oppland har store og ulike satsinger på ungdomskulturfeltet. Det er vedtatt at det skal 
arbeides med å harmonisere og utvikle ungdomsordningene i Innlandet.  
 
Ung kultur-saken omfatter følgende ordninger: Kulturkort for ungdom, UKM (Ung Kultur 
Møtes), Medieverkstedet, Ung i Oppland med regionale ungdomssatsinger, Tilskudd til 
kulturaktivitet for barn og ungdom og Digital ungdom. Det er i høringsdokumentet redegjort 
for hvordan de tenker seg å videreutvikle disse ordningene. Det samme er redegjort for når 
det gjelder felles utviklingsprosjekter (mentorsatsing, ungdomskonferansen – 
LoggINNlandet, nettverksbygging) og tverrfaglig arbeid. 
 
Ungdomsrådet – 20.04.2021 
I møtet 20.04.2021 ga Ungdomsrådet innspill til arbeidet med det høringsdokumentet som 
er utarbeidet i ettertid, se protokollen fra møtet.  
 
Vurdering: 
Ungdomsrådet drøfter og gir innspill til fylkeskommunens forslag til overordnet utvikling og 
rammeverk for videre satsing på ungdomskulturfeltet. 

https://innlandetfylke.no/tjenester/kunst-og-kultur/nyheter-kultur/ungdomskulturfeltet-pa-horing.30179.aspx
https://innlandetfylke.no/tjenester/kunst-og-kultur/nyheter-kultur/ungdomskulturfeltet-pa-horing.30179.aspx
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren legger fram saken uten forslag til vedtak. 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/735     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
13/21 Ungdomsrådet 24.08.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Fritidserklæringen: handlingsplan 
2. 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 ble orientert om 
«Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen» i sak 7/21, 16.03.21. Etter 
ønske fra Tjenesteutvalget blir utvalget nå orientert om handlingsplanen. 
 
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:  

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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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. 
 
Handlingsplan: 
Det vises til vedlegg 1: handlingsplanen. Tiltakene er innbyrdes prioritert ut fra vurdering av 
kostnad, ressursbruk og forventet effekt. Rådenes tilbakemeldinger er hensyntatt. 
 
 
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 prioritert ut fra vurdering av kostnad, ressursbruk og forventet 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: 
Ungdomsrådet tar handlingsplanen til orientering. 
 
 
Åsmund Sandvik Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 


