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INVITASJON – innspill ungdomskulturfeltet Innlandet fylkeskommune 2021 

Bakgrunn 

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)  

Les mer om de ulike ordningene her: Ung Kultur 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.   

 

Under finner dere spørsmål vi ønsker at dere skal besvare etter beste evne. Svarene trenger 

ikke å være lange, men gjerne konkrete.  

 

 

Til:  
Ungdomsråd i kommunene i Innlandet  
Voksne som jobber med ungdom i kommunene i Innlandet  

Deres referanse: Vår referanse 
Lillehammer, 18. mars 2021  [Deres referanse] 2021/9164 

https://innlandetfylke.no/tjenester/kunst-og-kultur/ung-kultur/


 

 

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?   

 

 

Spørsmål som besvares av voksne som jobber med ungdom i kommunen:  

1. Hvordan opplever du at det satses på ungdom i din kommune?  

2. Opplever du at du har nok tilgjengelige ressurser til å utføre godt ungdomsarbeid? 

(økonomi/arbeidsressurser)  

3. Hvordan tas ungdom med i beslutninger som angår dem?  

4. Hva slags ungdomstrender ser du i din kommune?  

(Deltagelse/tilgjengelighet/interesser/trivsel/utfordringer etc)  

5. Hva er dine største utfordringer/muligheter som ungdomsarbeider?  

6. Hvis du skal drømme helt fritt og ubegrenset; hvilken 

opplevelse/arrangement/tiltak ville du skapt for ungdom i din kommune?  

7. Andre kommentarer/innspill som du mener er viktig å ta hensyn til i arbeidet med 

å rigge ungdomskulturfeltet?   

 

 

Innspill må merkes med saksnummer: 2021/9164 og sendes til 

postmottak@innlandetfylke.no innen 10. mai 2021.  

 

 

 

 

Kontaktinformasjon ved eventuelle spørsmål:  

• Sigrun Tomt Ulset, sigrun.tomt.ulset@innlandetfylke.no, 906 88 103 

 

• Ingunn Bekkevoll Tarebø, ingunn.bekkevoll.tarebo@innlandetfylke.no, 971 31 907 

 

• Thomas Bjerke, thomas.bjerke@innlandetfylke.no, 930 93 379 
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