
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Ungdomsrådet           Frivilligsentralen - Gausdal Arena 03.06.2019 15:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Ingen 
  
Vararepresentanter : Ingen 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 8  
  
Dessuten møtte : Marit Lang-Ree Finstad, Øyvind Selnes og Edel Klaape-Aasdal 
  
Møteleder : Signe Caroline Reksten Hovland  
  
Merknader :  
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 5/19   
 REGULERINGSPLAN FOR HEGGEN BOLIGFELT - UNGDOMSRÅDET  
Sak 6/19   
 EVALUERING AV UNGDOMSRÅDET  
Sak 7/19   
 UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  
Sak 8/19   
 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 3. JUNI 2019  
  
 



  

UR-5/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1461 
 
REGULERINGSPLAN FOR HEGGEN BOLIGFELT - UNGDOMSRÅDET  

 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
Rådgiver for folkehelse og levekår Marit Lang-Ree Finstad orienterte om saken. 
Ungdomsrådet kom med følgende innspill til aktivitetsområdene: 
 
Område 3 – aktivitetspark: 
- Fotballbane mener de ikke trengs 
- Basketballbane med kurver 
- Volleyballbane 
- Tennis 
- Klatring for flere aldersgrupper 
- Parkouranlegg – stenger – klatrestativ 
- Skatepark – basseng – rails – sekskantet ting (se sportsplassen) 
- Huske – lik den som er på Fjerdum 
- Slengballstativ med asfalt under 
- Zipline – sjekk ut regler 
- Bordtennisbord 
- Gapahuk v/ bålplass 
- Trær/stolper til å feste nett/hengekøyer 
- Sykkelbane med hopp 
- Minigolf 
- Frisbeegolf 
- Være obs på at plassen ikke blir brukt til festplass for ungdom 
 
Område 1 og 2 – små lekeplasser: 
- Se sportsplassen på Lillehammer 
- Dumpehuske 
- Fugleredehuske 
- Sklie 
- Karusell 
- Klatrestativ 
- Huske som går i sirkel (Fjerdum skole) 
 
Forslag: ha en undersøkelse for alle barn og unge i Follebu, og høre hva de tenker.  
 
Ungdomsrådet vil få saken tilbake når planen er klar, før byggestart. Antageligvis tidlig på 
høsten 2019.  
 
 



  

 
Vedtak: 
 
Område 3 – aktivitetspark: 
- Fotballbane mener de ikke trengs 
- Basketballbane med kurver 
- Volleyballbane 
- Tennis 
- Klatring for flere aldersgrupper 
- Parkouranlegg – stenger – klatrestativ 
- Skatepark – basseng – rails – sekskantet ting (se sportsplassen) 
- Huske – lik den som er på Fjerdum 
- Slengballstativ med asfalt under 
- Zipline – sjekk ut regler 
- Bordtennisbord 
- Gapahuk v/ bålplass 
- Trær/stolper til å feste nett/hengekøyer 
- Sykkelbane med hopp 
- Minigolf 
- Frisbeegolf 
- Være obs på at plassen ikke blir brukt til festplass for ungdom 
 
Område 1 og 2 – små lekeplasser: 
- Se sportsplassen på Lillehammer 
- Dumpehuske 
- Fugleredehuske 
- Sklie 
- Karusell 
- Klatrestativ 
- Huske som går i sirkel (Fjerdum skole) 
 
 
 
UR-6/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1447 
 
EVALUERING AV UNGDOMSRÅDET  

 
Saken legges frem uten forslag til vedtak.  
 
Behandling: 
Ungdomsrådet evaluerte perioden skoleåret 2018/19. 
 
Forventninger før oppstart: 

- Å bli mer involvert 



  

- Få komme med flere innspill 
- Mer betydningsfull rolle 

Det beste med ordningen: 
- Blitt inkludert og fått en større rolle i kommunen 
- Fått påvirke saker som omhandler ungdom i Gausdal 
- Ungdomsrådet er mer engasjert 
- Bedre oppmøte på møtene 
- Dele ut midler til aktiviteter og arrangement 

Hva kunne vært annerledes: 
- Flere møter i året 
- Bedre representasjon, flere representanter fra videregående i sammensetningen 
- Større pott med midler til utdeling til aktiviteter og arrangement 

 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet ønsker å fortsette ordningen ut over prøveperioden, med noen endringer. 
De ønsker flere møter i året, annen sammensetning av representanter (flere fra videregående) 
og en utvidet pott med midler til utdeling.  
 
 
 
UR-7/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1458 
 
UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ungdomsrådet har kr 10.000 til utdeling i 2019. Utdelingen skjer på siste møtet før 
sommerferien og siste møtet før jul. Søknadsfrist for midlene våren 2019 var 27. mai. Det var 
ved søknadsfrist kommet inn fire søknader. Ungdomsrådet har gjort en vurdering ut i fra 
søknadene sett opp mot kriteriene.  
 
Søker Formål Søknads-

sum 
Tildelt  
 

Begrunnelse 

Gausdal Jeger og 
fiskerforening 

Opplevelse og bruk av 
Gausa 

Kr. 5.000 Kr. 
2.000 

Det er opplyst at arr. 
kan gjennomføres uten 
støtten. Søkt om større 
sum enn rådet kan 
støtte med. Fyller 
kriteriene.  

Ungdom i Heggelia Grillkveld/sommerfest 
for ungdommene i 
Heggelia 

Kr. 5000 Kr. 0 Fyller ikke kriteriene for 
utdeling 



  

Sierra Leone 
komite, Gausdal 
videregående 
skole 

Sponsor til å besøke 
skolen i Sierra Leone 

 Kr. 0 Mangelfull søknad 

Motorinteressert 
ungdom i Gausdal 

40 Raggen 2019, 
gratis rusfritt 
arrangement for 
ungdom mellom 13 og 
18 år, 22. juni.  

Kr. 2.000 Kr. 
2.000 

Fyller kriteriene og 
fremstår som et godt 
tiltak 

 
Kr. 6.000,- igjen til utdeling på siste møtet før jul 2019.   
 
 
Vedtak: 
Gausdal Jeger og fiskerforening tildelt kr. 2.000. 
Ungdom i Heggelia tildelt kr. 0. 
Sierra Leone komite, Gausdal videregående skole tildelt kr. 0. 
Motorinteressert ungdom i Gausdal tildelt kr. 2.000. 
 
Kr. 6.000 til utdeling høsten 2019.  
 
 
 
UR-8/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1459 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 3. JUNI 2019  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Saken tas til etterretning  
 
Behandling: 
 

1. Åpen hall 
Orientering om at det er søkt om halltid til Åpen hall fra høsten 2019.  
Tidspunkt onsdager mellom kl. 15.00 – 21.00 
Fra kl. 15.00 - 17.30 vil hallen være tilgjengelig for unge opp til 19 år. LIONs og 
kommunen deler på ansvaret med å ha voksenpersoner tilstede. 
Fra kl. 17.30 – 21.00 er det samarbeid mellom idrettsrådet, kommunen og evt. free-ski 
eller ulike lag/foreninger. Ikke avklart ennå. Aktiviteten fordeler seg slik: kl. 17.30 – 
19.30 barneidrett (6-12 år), kl. 19.30 – 21.00 ungdomsidrett (12 – 19 år).    

 



  

 
2. Eventuelt 
- Orientering om dialogmøte som skal være 5.6.19. Tre representanter fra ungdomsrådet 

deltar. Sammen med to representanter fra klubbstyret.  
- Ekstraordinært møte i ungdomsrådet 26. august. Sak: Politisk organisering. 
 

 
Vedtak: 
Saken tas til etterretning  
 
 
 


