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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 21/2243   
 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE - HØRING: UNGDOMSKULTURFELTET - OVERORDNET 
UTVIKLING OG RAMMEVERK FOR VIDERE SATSING 
 
 
Saksbehandler:  Eli Eriksrud Arkiv: 033  
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.  
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Vurdering: 
Ungdomsrådet drøfter og gir innspill til fylkeskommunens forslag til overordnet utvikling og 
rammeverk for videre satsing på ungdomskulturfeltet. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren legger fram saken uten forslag til vedtak. 
 
 
Åsmund Sandvik Eli Eriksrud 
Kommunedirektør 
 
 
 
Behandling/vedtak i Ungdomsrådet den 24.08.2021 sak 12/21 
 
Behandling: 
Ungdomsrådet diskuterte de 3-årige avtalene for regionale ungdomssatsinger. Fra og med 
2021 utgår den regionale ungdomssatsingen UFO i Lillehammerregionen på grunn av store 
innsparinger i Lillehammer kommune. UFO ble dermed nedlagt.  
 
 
Ungdomsrådets uttalelse: 
Ungdomsrådet presiserer at det er viktig med en henvendelse til fylkeskommunen for å se 
på muligheten for en erstatning for UFO-satsingen i Lillehammer-regionen. Det må sikres en 
rettferdig fordeling av fylkeskommunale midler til regionene. 
 
 


