
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 26.01.2021 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. 
 
Vi ser det som viktig at møtet gjennomføres fysisk. Smitteverntiltakene er foreløpig 
uavklart så møtet den 19.01.2021 er flyttet til den 26.01.2021.  
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FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: C11  
Arkivsaksnr.: 20/4323     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/21 Ungdomsrådet 26.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Fritidserklæringen 
2. Oppdrag 31: Rett på fritid – redd Barna 
3. Spørreundersøkelse om barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter Øyer kommune 
4. Livssynsnøytrale gratis fritidstilbud for barn og unge i Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
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». Arbeidsgruppen ønsker rådenes 
vurderinger og innspill i prosessen frem mot måloppnåelse. 
 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
«Fritidserklæringen» signert i 2016, forplikter alle signerende parter til å arbeide med 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.  
 
Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 31:  
«Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som 
passer for barnets alder, og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. Partene skal 
respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv, og 
skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, 
rekreasjons- og fritidsaktiviteter.» 
 

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
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen
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Fritid kan defineres som den tiden vi disponerer til fritt valg av aktiviteter en har lyst til å 
gjøre, men ikke må. Det dreier seg om tid i løpet av døgnet en ikke sover, spiser eller utfører 
andre oppgaver som må gjøres som for eksempel gå på skole eller arbeide. 
 
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 jobbe med Øyer kommunes oppfølging av 
Fritidserklæringen. 
 
Arbeidsgruppen består av: 
Fra Helse og familie: Liv Kari Enge og Mai-Lise Steinsli 
Fra Kultur og fellestjenester: Hilde Odden Rom og Øyvind Selnes 
Leder: Hilde Odden Rom 
 
Referansegruppe: Ungdomsrådet 
 
Styringsgruppe: Tjenesteledere Helse og familie og Kultur og fellestjenester. Andre 
tjenesteledere som har ansvar for tjenester som blir berørt av prosjektet inviteres inn ved 
behov.  
 
Mål:  
Alle barn og unge i Øyer har mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet 
utover utvidet skoledag, uavhengig av foreldrenes sosial og økonomiske situasjon. 
 
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. 
 
Fem barrierer for deltakelse er definert i rapporten Oppdrag 31: Rett på fritid: 
1. Transport 
2. Penger 
3. Prestasjonspress og psykisk helse 
4. Tilgjengelighet og inkludering 
5. Mangel på møteplasser 
 
Fremdrift: 
Arbeidsgruppen har gjennomført spørreundersøkelse om de fem barrierene på mellomtrinn 
og ungdomsskole i Øyer kommune høsten 2020. Svarprosent: 41%. Gruppen har kartlagt 
hvilke tilbud som finnes i kommunen i dag som bidrar til måloppnåelse. 
 
Innspill: 
Arbeidsgruppen ber rådene om å komme med vurderinger og innspill i forhold til de fem 
punktene gruppen skal løse: 
1. Gjennomgang av fem barrierer for deltakelse: Status Øyer kommune. Se vedlegg 3. 
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2. Hvilke tilbud finnes i Øyer kommune i dag som gir bidrag til måloppnåelse? Se vedlegg 4. 
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. 
 
 
Vurdering: 
Svarprosenten fra spørreundersøkelsen er for lav til at arbeidsgruppen mener at temaet er 
tilstrekkelig belyst. For å sikre at mangfoldet av barn og unge blir involvert og hørt bes 
rådene om å uttale seg. 
 
Kommunedirektøren ber om rådets innspill. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør 
 



  Sak  2/21 

Side 5 av 8  

UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL - 10 RÅD OM FREMTIDENS DISTRIKTSPOLITIKK: 
TILBAKEMELDING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/11     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/21 Ungdomsrådet 26.01.2021 
 
 
Vedlegg: 
Distriktspanelet sin nettside: 15 forslag og 4 spørsmål til hver av forslagene. 
https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/ 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Administrasjonen tilrettelegger for ei arbeidsøkt i hver av de tre rådene. Ungdomsrådets 
svar legges fortløpende inn på distriktspanelet sin nettside og rapporteres til formannskap 
og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet. Fellesrådet for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse og Flerkulturelt råd sine svar rapporteres til formannskap og 
kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Ungdommens distriktspanel består av 10 ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 
skal gi regjeringen 10 råd om fremtidens distriktspolitikk. Ungdommene har laget forslag til 
politikk på ulike områder. Forslagene er presentert i 15 ulike historier som skal synliggjøre 
det ungdommene mener er de viktigste behovene og utfordringene for distriktskommuner, 
og hva slags endringer som må til i distriktspolitikken. Dette er de 15 forslagene 
distriktspanelet vil teste på mange ulike personer og grupper: Kort vei til psykisk helsehjelp, 
høyhastighetsnett, desentralisert utdanning, statsråd for bærekraft, nærhet til naturen gjør 
distriktene attraktive, kontorfellesskap, regional jobbkoordinator, garanti for lærlingeplass, 
økonomiske virkemidler, attraktive distriktssamfunn – nytt utviklingsprogram, å komme seg 
fra A til Å, skolen i lokalsamfunnet = lokalsamfunnet i skolen, gi ungdomsrådene reell 
innflytelse, digitalt innbyggertorg og stemmerett for 16-åringer. Etter «testingen» vil 
distriktspanelet konkretisere til 10 råd. 
  
Distriktspanelet ber om at følgende fire spørsmål blir besvart for hvert av de 15 forslagene: 
Er det noe ved disse forslagene som bør endres? Hva kan du/dere gjøre for at denne 
politikken skal bli gjennomført? Hvilke andre aktører mener du/dere må involveres for at 
politikken skal bli gjennomført? Vil forslagene få flere unge til å bosette seg og bli boende i 
distriktene? 
 
 

https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/
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Vurdering: 
Kommunedirektøren ber om at rådsmedlemmene går inn på nettsiden i forkant av 
rådsmøtet og gjør seg kjent med de 15 forslagene og de fire spørsmålene som skal besvares 
til hvert av de 15 forslagene.  
 
Administrasjonen tilrettelegger ei arbeidsøkt i hvert av rådene. Ungdomsrådets 
tilbakemeldinger legges fortløpende inn på distriktspanelet sin nettside og rapporteres til 
formannskap og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet. Fellesrådet for eldre 
og personer med funksjonsnedsettelse og Flerkulturelt råd sine svar rapporteres til 
formannskap og kommunestyre i forbindelse med planstrategiarbeidet.  
 
 
Kommunedirektøren ber om rådets tilbakemelding. 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - HØRING 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/1116     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
3/21 Ungdomsrådet 26.01.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Kommunal planstrategi Øyer kommune 2020-2023 – utkast 
2. Kunnskapsgrunnlag  
3. Folkehelseprofil Øyer kommune 
4. Oversikt: Interkommunalt samarbeid 
5. Planstatus Øyer kommune 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Det er utarbeidet utkast til planstrategi for Øyer kommune 2020-2023. Som grunnlag for 
planstrategien er det laget et kunnskapsgrunnlag som viser utviklingstrekk i kommunen.   
 
Utkast til planstrategi skal gjøres kjent minst 30 dager før kommunestyrebehandling.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi hvert fjerde år, i henhold til Kommune-
lovens § 5 og Plan- og bygningslovens § 10-1. 
 
Formålet med planstrategien er å vurdere kommunens planbehov i kommende planperiode, 
og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.  
 
Ved behandling av planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommune-
plan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye 
arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 
 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning 
og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
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Folkehelseloven § 5 og § 6 pålegger kommunen å utarbeide en skriftlig oversikt over helse-
tilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet 
med kommunenes planstrategi. 
 
Planstrategien er ikke en plan, men en overordnet vurdering av hvilke planer og utredninger 
kommunestyret anser nødvendig å utarbeide i løpet av kommunestyreperioden for å møte 
kommunens utfordringer. Som grunnlag for planstrategien er det laget et kunnskaps-
grunnlag om utviklingstrekk og utfordringer kommunen står overfor. For å identifisere 
kommunens utfordringer skal det utarbeides en skriftlig oversikt over helsetilstanden i 
kommunen. Denne finnes i vedlegget Folkehelseprofil for Øyer kommune. Videre har 
kommunestyret etterspurt oversikt over interkommunalt samarbeid som kommunen deltar 
i, dette er oppsummert i eget vedlegg.   
 
Kommunestyret har vedtatt at planstrategien skal bygge på FNs bærekraftsmål. I utkast til 
planstrategi legges det opp til en politisk drøfting for å velge ut noen av bærekraftsmålene 
som skal synliggjøres i kommunale planer i Øyer kommune framover.  
 
I utkast til planstrategi framgår oversikt over kommunedelplaner, med tidsangivelse for når 
disse skal revideres. Vedlagt saken er en oversikt som viser status for øvrige kommunale 
planer. Dette er temaplaner og handlingsplaner som ikke utarbeides etter plan- og bygnings-
lovens bestemmelser.  
 
Vurdering: 
Det er foretatt en vurdering av Øyers kommuneplaner og kommunedelplaner. Kommune-
planens samfunnsdel er fra 2014 og det foreslås en avgrenset revisjon av denne. Kommune-
planens arealdel er nylig vedtatt, og denne videreføres i planperioden. Det er planlagt ferdig-
stillelse av kommunedelplan Øyer sør og kommunedelplan for vann og avløp. 
 
Kommunestyret vedtok å sette i gang arbeid med kommunal planstrategi i sak 39/20, be-
handlet 21. april 2020. Som følge av Covid-19-utbruddet har det vært vanskelig å gjennom-
føre de prosessene det var lagt opp til i den opprinnelige framdriftsplanen, med arbeids-
møter i formannskap og kommunestyre, og bred involvering av ulike grupper. Det legges opp 
til et arbeidsmøte i kommunestyret i januar, med deltakelse fra de kommunale rådene. 
Kommunedirektøren legger fram utkast til planstrategi i denne sak, og ber om en politisk 
vurdering av om dette utkastet skal legges direkte ut på høring eller om det er ønskelig med 
ytterligere bearbeidelse før planstrategien kunngjøres og høres.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør 
 


