
 

 
 

 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Ungdomsrådet 
Dato:  01.12.2021 
Tid:  15:45 – 18:00 
Sted:  Gausdal Arena 
Under ledelse av:  Johan Knutrud Bakke 
 
Til stede:  
        NAVN:           FORFALL:  

 
Medlem  Vemund Garstad Skansen 
Medlem  Christine Uthberg 
Medlem  Gustav Klaape-Aasdal X 
Medlem  Andrea Odsæter Steine 
Medlem  Hedda Sofie Kopstad X 
Medlem  Andreas Hårstad Morken 
Medlem  Emil Gustavsson Einsrud 
Medlem  Johan Knutrud Bakke 
Medlem  Amund Segtnan 
 
Vara  Ida Marie Kjernli 
Vara  Linus Murland Hagen 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  9 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Cathrine Furu 
Edel Klaape-Aasdal 
Tine Andersen 
Øyvind Selnes 
Politisk representant: 
Ordfører Anette Musdalslien 
 
Orienteringer:  

• Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 samt budsjett 2022 v/ assisterende 
kommunedirektør Cathrine Furu 

 



  

 
Godkjenning av protokoll: Elektronisk godkjenning vedlegges protokollen.  

 
 



  

 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 12/21   
 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 SAMT BUDSJETT 2022  
Sak 13/21   
 UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  
Sak 14/21   
 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 1.12.21  
  
 



  

 
 
 
UR-12/21 
Ark.: 151 Arkivsaksnr.: 21/2290 
 
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2022-2025 SAMT BUDSJETT 2022  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
 
Hva ønsker ungdomsrådet at kommunestyret skal ta hensyn til når de behandler budsjett og 
økonomiplan? 
 
Innspill fra Ungdomsrådet på handlings og økonomiplan 2022-2025 samt budsjett 2022: 
• Ta hensyn til barn og unge, eldre og vanskeligstilte i kommunen – generelt, ikke kutte 

i tjenestene til de mest sårbare 
• Fortsette med bygdekino 
• Fortsette med samme ramme til skolene 
• Utlån av utstyr er positivt 
• Viktig å prioritere tiltak knyttet til barn og unges psykiske helse 
• Beholde folk som snakker med folk som sliter, alle aldersgrupper, spesielt 

ungdomsskolen og videregående 
• Slå sammen klubben, slik at alle aldersgrupper kan bruke klubben hver uke 
• Ha noen gymtimer på skolen der de som vil kan stå på ski på Skei med utlån av utstyr 
• Ferieaktiviteter, alle ferier. Viktig for de som ikke har det så bra, de kan gjøre ting 

sammen med andre 
• Sette inn midler til barn og unges interesser, eksempelvis skatepark, både for de som 

skater og andre som kan få det som ny interesse 
• Kollektivtransport som går helt til Svingvoll etter klokka 17, ikke bare til brua 
 
 
 
Vedtak: 
Innspill fra Ungdomsrådet på handlings og økonomiplan 2022-2025 samt budsjett 2022: 
• Ta hensyn til barn og unge, eldre og vanskeligstilte i kommunen – generelt, ikke kutte 

i tjenestene til de mest sårbare 
• Fortsette med bygdekino 
• Fortsette med samme ramme til skolene 



  

 
• Utlån av utstyr er positivt 
• Viktig å prioritere tiltak knyttet til barn og unges psykiske helse 
• Beholde folk som snakker med folk som sliter, alle aldersgrupper, spesielt 

ungdomsskolen og videregående 
• Slå sammen klubben, slik at alle aldersgrupper kan bruke klubben hver uke 
• Ha noen gymtimer på skolen der de som vil kan stå på ski på Skei med utlån av utstyr 
• Ferieaktiviteter, alle ferier. Viktig for de som ikke har det så bra, de kan gjøre ting 

sammen med andre 
• Sette inn midler til barn og unges interesser, eksempelvis skatepark, både for de som 

skater og andre som kan få det som ny interesse 
• Kollektivtransport som går helt til Svingvoll etter klokka 17, ikke bare til brua 
 
 
 
 
 
UR-13/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2696 
 
UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ungdomsrådet har kr 35.000 til utdeling i 2021. Utdelingen skjer på siste møtet før 
sommerferien og siste møtet før jul. Det gjenstår kr. 30.000 til utdeling i 2021. Søknadsfrist 
for midlene høsten 2021 var 21. november. Det har kommet inn åtte søknader. 
Ungdomsrådet har gjort en vurdering ut ifra søknadene sett opp mot kriteriene. 
 
Følgende har søkt: 

Søker Formål  Søknadssum 
Gausdal paintballklubb 
 

Åpen dag for ungdom i april/mai Kr 3.000 + 

Follebu skiklubb «Åpen løype» i 
skiløypa/skianlegget i Follebu 

Kr 6.500 

Downlink DG 
 

LAN-party i gymsalen på GUS Kr 10.000 

Elevrådet v/ GUS Trinnvise hyggekvelder for elevene Kr 9.000 
 



  

 
Monica Melbø Aktivitetskvelder for 7. klassene i 

Gausdal 
Kr 6.000 

Gausdal Freeski Freeski-onsdag for barn og unge. 
Gratis heiskort og vaffel.  

Kr 18.300 

Gausdal bygdeungdomslag Bløtkaketevling Kr 2.436 
 

FAU Forset skole 
 

Skolekino for alle elevene ved 
Forset skole. Enten til Lillehammer 
kino eller arrangerer kino i 
gymsalen på skolen. 

Kr 7.630 

 
Ungdomsrådet kom med ett forslag til fordeling: 

Søker Sum 
Gausdal paintballklubb Kr. 3.000 
Follebu skiklubb Kr. 5.000 
Downlink DG Kr. 3.500 
Elevrådet v/ GUS Kr. 6.000 
Monica Melbø Kr. 3.000 
Gausdal Freeski Kr. 5.000 
Gausdal bygdeungdomslag Kr. 2.500 
FAU Forset skole Kr. 2.000 

 
 
Det var ni stemmeberettigede tilstede under avstemmingen. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet tildelte følgende: 

Søker Sum 
Gausdal paintballklubb Kr. 3.000 
Follebu skiklubb Kr. 5.000 
Downlink DG Kr. 3.500 
Elevrådet v/ GUS Kr. 6.000 
Monica Melbø Kr. 3.000 
Gausdal Freeski Kr. 5.000 
Gausdal bygdeungdomslag Kr. 2.500 
FAU Forset skole Kr. 2.000 

 
 
 
 



  

 
 
UR-14/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/2717 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 1.12.21  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken tas til etterretning 
 
 
Behandling: 
 

1. Åpen hall: innspill til organisering etter jul v/ Tine Andersen 
Ungdomsrådet gav innspill til hvordan rekruttere voksne og eldre ungdom som 
sikringsmannskap til Åpen hall. Tine tar med seg innspillene videre.  
 

2. Informasjon fra Ungdomskonferansen v/ John og Emil 
Orientering om ungdomskonferansen 2021 v/ Emil. 
 

3. Valg av representanter til UKM sin ressursgruppe v/ Øyvind Selnes 
Christine Uthberg og Johan Knutrud Bakke ble valgt til representanter i UKM sin 
ressursgruppe av Ungdomsrådet.  
 

4. Valg – underskrive protokoll 
Leder og nestleder underskriver protokollen. 

 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til etterretning 
 
 
 
 
 


