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Møte i  Ungdomsrådet den 26.01.2021 - Sak: 1/21 
 
Aktivitetskoordinator Hilde Odden Rom orienterte.  
 
Vedtak i Ungdomsrådet: 
Til betydningen av de fem barrierene for deltakelse har ungdomsrådet følgende innspill: 
Transport: Tidspunktet aktiviteten arrangeres på kan være til hinder for deltakelse. Er 
aktiviteten en stund etter skolen, men for tidlig i forhold til når foreldrene kommer hjem fra 
jobb, er det vanskelig å få deltatt. Fritidsaktiviteter bør enten være rett etter skolen eller 
senere på kvelden. Hvor stor transportbarrieren er avhenger også av hvor i kommunen 
aktiviteten foregår.  
Penger: Utstyr og kontingenter kan gjøre aktivitetene for dyre for enkelte. Det ble ellers 
påpekt at kontingenten for fotball i Øyer er rimelig sammenliknet med tilsvarende i andre 
kommuner. Ungdomsrådet tror ikke det er prisen som bør senkes, aktivitetene må ha 
inntekter for å drives. De som sliter økonomisk må hjelpes gjennom andre tiltak.    
Prestasjonspress og psykisk helse: Ungdomsrådet tror prestasjonspress fra 
ungdomsskolealder og oppover er et stort problem. Særlig idretten må ha større fokus på 
bredde. De som ønsker å satse kan gjøre det i større klubber, f.eks. i Lillehammer. 
Tilgjengelighet og inkludering: Det kan være vanskelig å få innpass i veletablerte grupper. 
Mange holder på med den samme fritidsaktiviteten fra de er små og det kan være vanskelig å 
komme inn i denne gruppen som ny deltaker. Ungdomsrådet tror ikke de som står for 
fritidsaktivitetene i Øyer er flinke nok til å tilrettelegge for de med funksjonsnedsettelser.  
Mangel på møteplasser: Her er det muligheter for forbedringer.  
 
Forslag på nye/forbedrede tiltak: 
 Idretten må ha fokus på bredde, ikke på å skape fremtidens stjerner 
 Trening/lag for de som vil trene og ha det gøy, ikke konkurrere. Ikke pliktig oppmøte. 

Trenger ikke være knyttet til alder/kjønn 
 Etablere tilbud om basistrening/crossfit 
 Etablere «Åpen hall» 
 Bedre tilbud på sesongkort i Hafjell for ungdomsskole- og videregåendeelever  
 Flere tilbud til unge over ungdomsskolealder 
 Etablere en trygg badeplass i Øyer sentrum 
 Gratis trafikalt grunnkurs som valgfag på ungdomsskolen 
 Kjøreopplæring som valgfag på ungdomsskolen. 
 


