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INNSPILL TIL UNGDOMSKULTURFELTET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 2021  
 
Vedlegg: INVITASJON – innspill ungdomskulturfeltet Innlandet fylkeskommune 2021
  
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Ungdomsrådet er bedt om innspill til ungdomskulturfeltet Innlandet Fylkes kommune 
2021.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Ungdom er en viktig målgruppe for Innlandet fylkeskommune, og fylkeskommunen har et 
ansvar for å ivareta ungdoms interesser i fylket. Innlandet fylkeskommune ønsker å gi 
ungdom best mulige livsvilkår, utviklingsmuligheter og attraktive lokalsamfunn.  
  
De tidligere fylkene Oppland og Hedmark har store og ulike satsinger på ungdomsfeltet. 
Disse skal nå harmoniseres og ungdomskulturfeltet i Innlandet fylkeskommune skal 
organiseres på best mulig måte for Innlandsungdom. 
 
Ordningene saken omhandler:  
• Kulturkort for ungdom (Hedmark)   
• Ung i Oppland m/regionale ungdomssatsinger (Oppland)   
• Medieverkstedet (Oppland)  
• UKM (Innlandet)   
• Digital ungdom (Støtteordning Innlandet)   
• Tilskudd til kulturaktivitet for barn og ungdom (Støtteordning Innlandet) 
 
Arbeidet med Ung Kultur – saken ligger hos Kunst og kulturseksjonen, og den skal behandles 
i hovedutvalg for kultur og i fylkestinget i løpet av oktober 2021.   
  
For at fylkeskommunen skal kunne organisere ungdomskulturfeltet på best mulig måte 
trenger vi innspill fra kommunene for å sikre medvirkning og et bredt innspillsgrunnlag.    
Spørsmål som besvares av ungdomsrådet i kommunen:   



  
 
 

  
 
 

 

1. Hva finnes det av ungdomskulturaktivitet i deres kommune?   
2. Legges det til rette for at ungdom i deres kommune kan komme med innspill på 
aktiviteter?   
3. Hva tror dere vi voksne ikke tenker på, men som er viktig for dere?  
4. Er det aktivitet dere savner i deres kommune?   
5. Hvor finner dere informasjon om aktivitet/tilbud der dere bor?   
6. Hvis dere skal drømme helt fritt og uten begrensinger; hvilken 
opplevelse/arrangement/tiltak hadde dere ville deltatt på i deres kommune?   
7. Andre kommentarer/innspill som dere mener er viktig å ta hensyn til i arbeidet med å 
rigge ungdomskulturfeltet? 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling. 


