
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Ungdomsrådet 
Dato:  02.12.2020 
Tid:  15:45 - 00:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Veslemøy Semskar Volehaugen 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Medlem Selma Lauvålien Steinslien   
Medlem Annélia Danica Tomovic   
Medlem Johan Knutrud Bakke   
Medlem Zakaria Mahad Hirad   
Medlem Troy Morgan Topic   
Medlem Emil Gustavsson Einsrud  X 
Medlem Olav Magne Jøråndstad   
Medlem Veslemøy Semskar Volehaugen   
Medlem Truls Jonassen   

 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  8 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Cathrine Furu 
Marit Lang-Ree Finstad 
Edel Klaape-Aasdal 
Anette Musdalslien 
 
Orienteringer:  

 Kommuneplanens samfunnsdel v/ ordfører Anette Musdalslien 

 Gausdal kommunes budsjett for 2021, handlings- og økonomiplan 2021-2024 v/ 
assisterende kommunedirektør Cathrine Furu 

 

Godkjenning av protokoll:  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 15/20   
 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 2.12  
Sak 16/20   
 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG  
Sak 17/20   
 GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG 

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024 - GAUSDAL UNGDOMSRÅD  
Sak 18/20   
 UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  
Sak 19/20   
 UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL BER OM TILBAKEMELDING  
  
 



  

 
 
UR-15/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3257 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 2.12  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken tas til etterretning 
 
Behandling: 
 

1. Miniklubb – orientering og samarbeid v/ Tine Andersen  
Ungdomsrådet fikk en kort orientering om oppstarten av tiltaket Miniklubb.  
De ble oppfordret til å melde seg til å bidra og fortelle barna om ungdomsrådets 
oppgaver og rolle.  
 

2. Eventuelt 
Valg av representant til å underskrive protokollen elektronisk, sammen med leder.  
Enstemming vedtatt at nestleder Olav Magne Jøråndstad velges til representant til å 
underskrive protokollen.  

 
 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til etterretning 
 
 
 
 
UR-16/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/15 
 
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032 - HØRINGSFORSLAG  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak 
 



  

Behandling: 
 
Innledning om Kommuneplanens samfunnsdel v/ ordfører Anette Musdalslien. 
Ungdomsrådet jobbet i grupper og kom med følgende innspill: 
 
Hvordan er det bedre å være ung i 2030? 
• Det er ikke corona 
• Skatepark 
• Bedre offentlig transport, inkludert mulighet for mer skyss til og fra Svatsum 
• Varierte fritidstilbud  
 
Miljøvennlige valg 
• Ladestasjon Svatsum (og ellers i Gausdal) 
• Offentlig transport 
• Mer tilbud i Gausdal, så man ikke må reise til Lillehammer 
• Bedre tilgjengelighet til el-bil, per i dag er de dyre, flere vil da kjøpe/kjøre el-bil 
 
Inkluderende lokalsamfunn: 
• Lære å akseptere alle uavhengig av etnisitet og seksuell legning 
• Tilbud som passer for alle 
• Det oppleves som inkluderende for de unge slik det er i dag 
  
 
 
Vedtak: 
 
Ungdomsrådet har følgende innspill til kommuneplanens samfunnsdel: 
Hvordan er det bedre å være ung i 2030? 
• Det er ikke corona 
• Skatepark 
• Bedre offentlig transport, inkludert mulighet for mer skyss til og fra Svatsum 
• Varierte fritidstilbud  
 
Miljøvennlige valg 
• Ladestasjon Svatsum (og ellers i Gausdal) 
• Offentlig transport 
• Mer tilbud i Gausdal, så man ikke må reise til Lillehammer 
• Bedre tilgjengelighet til el-bil, per i dag er de dyre, flere vil da kjøpe/kjøre el-bil 
 
Inkluderende lokalsamfunn: 
• Lære å akseptere alle uavhengig av etnisitet og seksuell legning 
• Tilbud som passer for alle 
• Det oppleves som inkluderende for de unge slik det er i dag 
 



  

 
 
 
 
UR-17/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3232 
 
GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS 
HANDLINGSDEL FOR 2021-2024 - GAUSDAL UNGDOMSRÅD  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
 
Orientering om kommunens styringssystem, om budsjett, handlings- og økonomiplan, samt 
om innholdet som er spesielt rettet mot målgruppen barn og unge v/ assisterende 
kommunedirektør Cathrine Furu. 
Ungdomsrådet fikk følgende spørsmål å jobbe med : 

- Hva ønsker ungdomsrådet å spille inn til kommunestyret? 
- Er ungdomsrådet bekymret for noen av de foreslåtte tiltakene? 
- Hva ønsker ungdomsrådet at kommunestyret skal ta hensyn til når de behandler 

saken? 
 
Ungdomsrådet har følgende innspill: 

 Ønsker ikke reduserte rammer for PPT, barnevern og helsestasjonen, men litt økte 
rammer for skolehelsetjenesten. Mer tilstedeværelse for helsesykepleier ved 
skolene.  

 Selv om UFO legges ned er det ønskelig at gaming-utstyret kommer dem til gode og 
at det fortsatt skal være regionale arrangementer.  

 Ønsker fortsatt at det skal være mulig å besøke ungdomsklubbene i 
nabokommunene selv om det ikke er noe formelt samarbeid. 

 Kommunen kan bli mindre attraktiv å flytte til ved at kommunen kutter så mye i ulike 
tjenester. Også negativt at fødselstallene i kommunen er så lave. 

 Ikke kutte for mye i barnehagen, i tilfelle det kommer et stort kull. 
 Å lage nye, fristende arbeidsplasser som også appellerer til de unge er viktig. For 

eksempel innen IKT. Ta vare på de eksisterende arbeidsplassene. 
 Forset, bensinstasjonen nedlagt og lokalene står tomme. Er det mulig å bruke 

lokalene på en måte som gjør kommunen mer attraktiv, for eksempel flere 
arbeidsplasser. 



  

 Det må ikke bli for vanskelig å skaffe jobb i Gausdal, ikke kutte ned på for mange 
arbeidsplasser. Det er vanskelig for unge å få jobb i Gausdal. 

 Flere lærebedrifter i Gausdal, så ikke lærlinger må flytte bort fra Gausdal. 
 Ta vare på tilbudene til de unge. Ikke fjerne eller redusere, for eksempel 

ungdomsklubben og bygdekinoen. 
 
 
Vedtak: 
 
Innspill fra ungdomsrådet: 

 Ønsker ikke reduserte rammer for PPT, barnevern og helsestasjonen, men litt økte 
rammer for skolehelsetjenesten. Mer tilstedeværelse for helsesykepleier ved 
skolene.  

 Selv om UFO legges ned er det ønskelig at gaming-utstyret kommer dem til gode og 
at det fortsatt skal være regionale arrangementer.  

 Ønsker fortsatt at det skal være mulig å besøke ungdomsklubbene i 
nabokommunene selv om det ikke er noe formelt samarbeid. 

 Kommunen kan bli mindre attraktiv å flytte til ved at kommunen kutter så mye i ulike 
tjenester. Også negativt at fødselstallene i kommunen er så lave. 

 Ikke kutte for mye i barnehagen, i tilfelle det kommer et stort kull. 
 Å lage nye, fristende arbeidsplasser som også appellerer til de unge er viktig. For 

eksempel innen IKT. Ta vare på de eksisterende arbeidsplassene. 
 Forset, bensinstasjonen nedlagt og lokalene står tomme. Er det mulig å bruke 

lokalene på en måte som gjør kommunen mer attraktiv, for eksempel flere 
arbeidsplasser. 

 Det må ikke bli for vanskelig å skaffe jobb i Gausdal, ikke kutte ned på for mange 
arbeidsplasser. Det er vanskelig for unge å få jobb i Gausdal. 

 Flere lærebedrifter i Gausdal, så ikke lærlinger må flytte bort fra Gausdal. 
 Ta vare på tilbudene til de unge. Ikke fjerne eller redusere, for eksempel 

ungdomsklubben og bygdekinoen. 
 
 
 
 
UR-18/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3230 
 
UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 



  

Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
 
Ungdomsrådet har kr 10.000 til utdeling i 2020. Utdelingen skjer på siste møtet før 
sommerferien og siste møtet før jul. Det gjenstår kr. 5.000 til utdeling i 2020. Søknadsfrist for 
midlene høsten 2020 var 16. november. Det har kommet inn to søknader. Ungdomsrådet 
har gjort en vurdering ut i fra søknadene sett opp mot kriteriene. 
Følgende har søkt: 
 

Søker 
 

Formål Søknadssum 

Elevrådet v/ GUS 
 

Sosial sammenkomst 
for 8. og 9. trinn 

Kr. 5.900 

FAU Forset skole 
 

Bygge gapahuk, og 
ruste opp sykkelbane. 

Kr. 10.000 

 
Ungdomsrådet kom med tre ulike forslag til fordeling: 
1. 

Søker Ønsket tildelt sum 
Elevrådet v/ GUS Kr. 1.000 
FAU Forset skole Kr. 4.000 

 
2. 

Søker Ønsket tildelt sum 
Elevrådet v/ GUS Kr. 2.500 
FAU Forset skole Kr. 2.500 

 
3. 

Søker Ønsket tildelt sum 
Elevrådet v/ GUS Kr. 2.000 
FAU Forset skole Kr. 3.000 

 
Det var åtte stemmeberettigede tilstede under avstemmingen.  
Forslag nr. 1: 2 stemmer  
Forslag nr. 2: 0 stemmer 
Forslag nr. 3: 6 stemmer  
 
Ungdomsrådet valgte forslag nummer 3:  
Elevrådet v/ GUS kr. 2.000 og FAU Forset skole kr. 3.000. 
 
 
Vedtak: 



  

 
Elevrådet v/ GUS tildeles kr. 2.000. 
FAU Forset skole tildeles kr. 3.000. 
 
 
 
 
UR-19/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/3274 
 
UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL BER OM TILBAKEMELDING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
 
Ungdomsrådet fikk en kort orientering om henvendelsen fra Ungdommens distriktspanel og 
oppfordringen til å gi tilbakemelding ved å svare på spørsmål om de 15 forslagene panelet 
har utarbeidet. Ungdomsrådet jobbet sammen to og to og delte forslagene mellom seg. 
Innspillene ble skrevet direkte inn på nettsiden til distrikspanelet av ungdomsrådets 
representanter https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/politikkforslag/    
 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til etterretning 
 
 
 

https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/politikkforslag/

