
Øyer kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 07.06.2022 Tid: 16.00 - 19.00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Kristine S Bergum  
Nestleder August Grothe  
Medlem Emilie Sandheim  
Medlem Kine Hammerseng Holmen  
Medlem Petter Aaen Opdal  
Medlem Donia Mohammad Fathi Al 

Shaban 
Forfall 

Medlem Ole Ludahl Lagethon  
Varamedlem Ingrid Lysfoss Hagesveen  

 
 
 
Merknader:   

Ungdomskonsulent Øyvind Arnold Selnes møtte og førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen.  
Ingen merknader til sakslista.  
Protokollen fra møtet 22.03.2021 ble ved en forglemmelse ikke gjennomgått. Dette vil bli 
gjort i neste møte. 
 
 
Drøftingssaker: 
✓ Medvirkning barn- og unge ifm E6 Øyer -Otta v/varaordfører Nisveta Tiro 
Hvordan kan Øyer kommune på en best mulig måte involvere barn og unge til å medvirke i E6 
prosessen) Hva kan ungdomsrådet bidra med? 
 
Kommunen planlegger et medvirkningsverksted for barn og unge. Her vil kommunen 
involvere elevrådet på Aurvoll i tillegg til ungdomsrådet, da det er anleggsperioden for E6 
forbi Tretten sentrum som er mest inngripende, har størst muligheter for forandring og som 
trengs mest involvering. Kommunen jobber videre med konkrete tema de ønsker innspill på, 
og vil invitere ungdomsrådet til nytt møte i september. Ungdomsrådet er positive til å bli 
involvert og vil gjerne medvirke i videre arbeid sammen med kommunen.  
 
✓ Evaluering av åpent møte 31. mai 
 
Alle rådsmedlemmer er fornøyde med det åpne møtet. 34 påmeldte, 10 fra Øyer og resten 
fra Tretten. Grunnen til større oppslutning fra Tretten er mest sannsynlig av ungdomsrådet 
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fikk komme inn i 7. trinn for å snakke om møtet. Stort engasjement fra Tretten på møtet. 
Blant annet kom det et forslag om utbedring av Bådstø badedam. Dette engasjementet vil 
ungdomsrådet følge opp. Ole og Kine vil delta på et «Dugnadsmøte Bådstø Badedam på 
Tretten Kro og motell, torsdag 9. juni kl 19.00.  
 
✓ Evaluering av arbeidet til UKM ressursgruppe. 

   
Øyvind Selnes orienterte om arbeidet til gruppa og om den positive effekten dette har 
hatt for oppslutningen om UKM i Øyer. Halvparten av alle deltakerne på UKM 
Regionfestival på Sør-Fron 23. april, kom fra Øyer. Alle medlemmene i ressursgruppa vil 
gjerne fortsette arbeidet og Ole og Madelen representerer ungdomsrådet i ett år til.  

 
 
Orienteringer: 
✓ Øyer kommune er involvert i et graffitiprosjekt med regionen og fylkeskommunen. Her er 

det kommet forslag om en lokasjon i Øyer sentrum som kan utsmykkes med graffiti. 
Forskjellige graffitikunstnere er vurdert.  

 
Øyvind Selnes informerte om prosjektet og viste fram aktuell lokasjon for utsmykking, som er 
undergangen under E6 i Øyer sentrum, på siden med gangfelt. Ulike graffitikunstnere ble 
presentert. Ungdomsrådet stiller seg positive til prosjektet og utsmykking av den grå 
murveggen i undergangen. Av kunstnere synes de Rodrigo er den som kan passe best. 
Utrykket og fargene til Rodrigo kan appelere til folk flest, det er pent, spennende og han 
bruker fine fargekombinasjoner.      
 
✓ Øyer kommunes oppfølging av fritidserklæringen. Fordeling av midler fra Bufdir.  

Presentasjon av brosjyre over fritidsaktiviteter i Øyer. Med mulighet for innspill.  
 
Øyvind Selnes orienterte og forklarte kommunes prioritering av midler fra Bufdir, som går ut 
på at alle skal få tilsvarende prosentandel av det de søkte om, i forhold til det totale 
søknadsbeløpet fra kommunen. Øyer kommune ble tildelt vesentlig mindre enn det de søkte 
om.  
 
Søkt BUFDIR i 2022 for 3 år 
 
Inkluderingsfond:     Bufdir  100 000 
    Egenandel   20 000 
    Årlig sum 120 000 
Opplevelseskort:   Bufdir  50 000 
    Egenandel 10 000 
    Årlig sum  60 000 
Aktivitetsuke:    Bufdir  130 000 
    Egenandel   26 000 
    Årlig sum 156 000 
Åpen skole:   Bufdir  330 000 
    Egenandel   66 000 
    Årlig sum 396 000 
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Fordeling av midler 
 Søkt årlig %-andel av 

søknadssum 
Tildelt 2022 
195 000 

Tildelt 2022 
151 300 

Tildelt 2023 
107 000 

Inkluderingsfond 100 000 16,4%   31 980 24 813 17 548 
Opplevelseskort   50 000 8,2%   15 990 12 406   8 774 
Aktivitetsuke 130 000 21,3%   41 535 32 227 22 791 
Åpen skole 330 000 54,1% 105 495 81 853 57 887 

 
Ungdomsrådet stiller seg positive til fordelingen.  
Ungdomsrådet fikk utdelt en demo-versjon av fritids- og aktivitetsbrosjyren for Øyer. De 
synes den er oversiktlig, ryddig, ikke mye dill-dall, god bruk av farger. En fin brosjyre.  
 
 
Eventuelt: 
Emilie og Kristine informerte om «Bibliotekplanen» de er involvert i, som representanter for 
ungdomsrådet.  De har kommet med følgende forslag: 

• Mer aktuelle bøker fra f.eks. sosiale medier  
• Følge med på SOME, hva som er på moten 
• Litt gammeldagse?  
• Vanskelig å vite hva slags bøker som er der 
• Bruke SOME hyppig, og virkelig markedsføre 
• Rette mer fokus til unge, er vel det dere vil fokusere på?  
• Mer tilrettelagt for leksehjelp 
• Soner uten stillekrok 

 
De vil samarbeide videre med utvikling av plane og tar gjerne med seg andre som er 
interessert i bøker og lesing. Ingrid hadde innspill om bruk av Booktok i biblioteket, slik som 
bokhandelen gjør.  
 
 
 
Kristine S Bergum 
Leder 
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Saksnr. Arkivsaksnr.     
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4/22 22/1744     
  SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE- 

AKTIVITETSUKE 2022  
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4/22   
SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILTAK FOR BARN OG UNGE- AKTIVITETSUKE 2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer ungdomsråd innvilger kr 10 000 til Aktivitetsuka 2022.   
 
Behandling: 
Ungdomsrådet ble orientert om grunnlaget for søknaden. 
 
 
Vedtak: 
Øyer ungdomsråd innvilger kr 10 000 til Aktivitetsuka 2022.   
 
 
 
 
 


