
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Ungdomsrådet 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 20.09.2022 Tid: 16:00 - 19:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
gruppeleder skal settes på kopi på dette spørsmålet. Gruppeleder har ansvaret for å kalle 
inn eventuelt varamedlem. Det skal meldes fra til ordfører når det møter stedfortreder i 
saker der folkevalgte er vurdert som inhabile. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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  VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL UNGDOMMENS 

FYLKESTING 2021-2023 NYVALG 
  

 
 
 
Drøftingssaker: 
✓ Nytt ungdomstilbud på Tretten 

Tretten kro og motell åpner puben for ungdom, mandag til torsdag fra 15 til 21 og 
fredag til 15 til 22. Mulighet for å kose seg med musikk, storskjerm og Netflix-Hbo-
discovery plus. Trygge omgivelser der alle er velkomne. Pizza, Kebab, Pølser, lomper 
og snacks til fornuftige priser. Gratis inngang og ingen kjøpetvang. 

 
✓ Kollektivtilbudet etter brukollapsen for de som bor på vestsida av Tretten 

Innlandstrafikk har ikke tenkt å gjøre noe endring av kollektivtilbudet på vestsiden. Et 
utvidet tilbud bør kanaliseres gjennom Øyer Kommune, så kan Innlandstrafikk 
sammen med kommune vurdere hva som kan være mulig. 
 
Her er link til bestillingsbussen som er på vestsiden i dag. 
https://innlandstrafikk.no/regtopp/pdf/periode_X/5030_5030_%C3%98yer,%20Mus
dal_22-08-15_23-06-18_Bestillingsrute_X.pdf 
https://innlandstrafikk.no/regtopp/pdf/periode_X/5035_5035_%C3%98yer,%20Nord
medlia_22-08-15_23-06-18_Bestillingsrute_X.pdf 

 
Orienteringer: 

mailto:laila.odden@oyer.kommune.no
https://innlandstrafikk.no/regtopp/pdf/periode_X/5030_5030_%C3%98yer,%20Musdal_22-08-15_23-06-18_Bestillingsrute_X.pdf
https://innlandstrafikk.no/regtopp/pdf/periode_X/5030_5030_%C3%98yer,%20Musdal_22-08-15_23-06-18_Bestillingsrute_X.pdf
https://innlandstrafikk.no/regtopp/pdf/periode_X/5035_5035_%C3%98yer,%20Nordmedlia_22-08-15_23-06-18_Bestillingsrute_X.pdf
https://innlandstrafikk.no/regtopp/pdf/periode_X/5035_5035_%C3%98yer,%20Nordmedlia_22-08-15_23-06-18_Bestillingsrute_X.pdf


✓ Øyer kommunes oppfølging av fritidserklæringen. Presentasjon av brosjyre om 
Inkluderingsfondet i Øyer v/Øyvind Selnes. 
 

✓ Samskapingskonferansen 2022. Viser til invitasjon sendt på mail 12.09.2022. 
 

 
 
Kristine S Bergum 
Leder 
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VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL UNGDOMMENS FYLKESTING 2021-
2023 
NYVALG 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2664     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/22 Ungdomsrådet 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift - ungdomsrådet møte 09.11.2021, sak 18/21 
Særutskrift – ungdomsrådet møte 22.03.2022, sak 3/22 
 
Sammendrag: 
Ungdomsrådet velger ny representant og vararepresentant til Ungdommens fylkesting  
2021 – 2023. 
 
Saksutredning: 
Ungdommens fylkesting (UFT) skal bestå av en representant og en vararepresentant fra hver 
kommune i Innlandet fylke. Medlemmene kan velges fra det året man fyller 14, men skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Valgperioden er to år. Ungdomsrådet velger Øyers 
representant og vararepresentant til UFT, de valgte bør fortrinnsvis være leder og nestleder i 
ungdomsrådet.  
 
Ungdomsrådet fattet følgende vedtak i sak 18/21, møte 09.11.2021: 
Ungdommens fylkesting 2021 – 2023/2022: 
Representant:  Kristine S. Bergum (2021 – 2023) 
Vararepresentant: August Grothe for et år (2021 – 2022). Han er medlem i ungdomsrådet 
i egenskap av leder av elevrådet ved Øyer Ungdomsskole, og er dermed valgt inn i 
ungdomsrådet for et år.   
 
Ungdomsrådet fattet følgende vedtak i sak 3/22, møte 22.03.2022: 
1. Kristine S. Bergum fritas fra vervet som Øyer ungdomsråds representant i Ungdommens 

fylkesting fra 23.03.2022. 
2. Representant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges på neste 

ungdomsrådsmøte. 
3. Vararepresentant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges på neste 

ungdomsrådsmøte. 
 
Petter Aaen Opdal ble valgt til å være med i UFT, men det er ikke valgt hvem som skal være 
representant og vararepresentant. August Grothe var valgt som medlem i ungdomsrådet for 
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et år. Når han på bakgrunn av dette også trer ut av vervet i UFT må ungdomsrådet velge ny 
representant og vararepresentant.  
 
 
Vurdering: 
Som følge av at August Grothe trer ut av vervet som medlem i ungdomsrådet må det velges 
ny representant og vararepresentant for UFT ut perioden. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Som representant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges…….. 
2. Som vararepresentant til Ungdommens fylkesting 2021 – 2023 velges…….. 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


