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EVALUERING AV UNGDOMSRÅDET  
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Andre saksdokument er (ikke utsendt): Møteprotokoll fra kommunestyremøte 30.8.19 
 
SAMMENDRAG: 
Etter kommunestyrevedtak i sak 50/18 ble det etablert en forsøksordning for 
ungdomsrådet for skoleåret 2018/19, der ungdomsrådet ble gitt en tilsvarende rolle som 
råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ordningen evalueres våren 
2019.   
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Ungdomsrådet har hatt en forsøksordning for inneværende skoleår, og skal nå evaluere 
ordningen, som et ledd i den politiske organiseringen for kommende kommunestyreperiode.  
Vedtaket fra møte i kommunestyret 30.8.18: 

 Det etableres en forsøksordning for ungdomsrådet for skoleåret 2018/19, der 
ungdomsrådet gis en tilsvarende rolle som råd for eldre og mennesker med nedsatt   
funksjonsevne. Ordningen evalueres våren 2019 som en del av prosessen knyttet til 
politisk organisering.  

 Ordfører fastsetter møteplan for ungdomsrådet for høsten 2018 og våren 2019, og 
disse inkluderes i offisiell møteplan for råd og utvalg i Gausdal kommune. Rådet skal 
ha 5 faste møter per år.  

 Møtende representanter og innkalte vararepresentanter i ungdomsrådet gis en 
godtgjøring på kr 500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender. For 
2018 dekkes kostnaden innenfor rammen til planområde 1. Fra 2019 innarbeides 
kostnaden i budsjett for planområde 1, på lik linje med øvrige råd og utvalg. 

 Det vurderes å innvilge kr 10 000,- til ungdomsrådet i Gausdal. Dette tas i forbindelse 
med budsjett for 2019.  Pengene skal brukes til tiltak etter innsendte søknader og 
Ungdomsrådet skal på fritt grunnlag avgjøre søknadene. Det utarbeides retningslinjer 
som det står i foreslått pkt 5 - Utdeling av aktivitetsmidler. I slutten av en periode skal 
ungdomsrådet sende inn regnskap til orientering for kommunestyret. Ubrukte midler 
tilbakeføres.   

 
Gausdal Ungdomsråd skal være en fast høringsinstans for saker som gjelder unge i Gausdal og 
de skal på eget initiativ kunne ta opp saker som gjelder unge i kommunen. Ungdomsrådet har 



  
 
 

  
 
 

 

hatt fem møter i skoleåret 2018/19, der saker som omhandler barn og unge i Gausdal har vært 
på sakslisten. Ungdomsrådet har vært en høringsinstans og kommet med innspill i ulike saker: 
Gausdal kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, Temaplan barn og unge, Åpen 
hall, klubbregler på ungdomsklubben, SLT-arbeidet og politisk organisering for 2019 -2023.  
Møtedeltakerne har hatt en godtgjøring på kr. 500,- pr møte.  
Det ble i budsjettet for 2019 innvilget kr 10.000,- til Ungdomsrådet. Pengene skal gå til 
utdeling av aktivitetsmidler for barn og unge i Gausdal. Retningslinjer for utdeling er 
utarbeidet. Midlene fordeles på siste møtet før sommerferien og siste møtet før jul, hvert år.  
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  


