
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Ungdomsrådet 
Dato:  05.02.2020 
Tid:  15:30 - 00:00 
Sted:  Kommunestyresalen 
Under ledelse av:  Victoria Heimstad 
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

Medlem  Selma Lauvålien Steinslien 
Medlem  Annélia Danica Tomovic    
Medlem  Johan Knutrud Bakke    
Medlem  Ahmed Faisal Mahmod    
Medlem  Troy Morgan Topic    
Medlem  Emil Gustavsson Einsrud    
Medlem  Olav Jøråndstad    X 
Medlem  Veslemøy Semskar Volehaugen    
Medlem  Victoria Heimstad   
Varamedlem Truls Jonassen 
 
 
 
 
Antall representanter inkl. varamedlemmer:  9 

 
 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Ingrid Bøe 
Tine Andersen 
Edel Klaape-Aasdal 
 
 
 
Orienteringer:  

 Ingrid Bøe, enhetsleder barnehage og skole orienterte om sin rolle.  
 Sak 1/20 v/ Edel Klaape-Aasdal 
 Sak 3/20 v/ Tine Andersen 
 
 

 



  

Godkjenning av protokoll:  
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
 
Sak 1/20 HØRING: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - 

OPPSTARTSMELDING 2020 (PLANPROGRAM)  
 
Sak 2/20 ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2019  
 
 
Sak 3/20  ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 5.2.20  
  



  

 
 
UR-1/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/15 
 
HØRING: KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - OPPSTARTSMELDING 2020 
(PLANPROGRAM)  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ungdomsrådet har følgende innspill til oppstartsmeldingen: 

 Enighet om at satsningsområde Forebygging, helsefremmendearbeid, tidlig innsats, 
mestring videreføres.  

 Enighet om at Bærekraft er et nytt satsningsområde. 
 Ut over de to foregående punktene kom det frem at ungdomsrådet er opptatt av 

følgende i et langtidsperspektiv: 
- at Gausdal ikke slås sammen med andre kommuner 
- et godt landbruk 
- bedre kollektivtilbud 
- at kommunen får en bedre økonomisk situasjon 
- et større arbeidsmarked (næringsutvikling) 
- flere møteplasser/variert fritidstilbud 
- fokus på fornybar energi 
- bedre veger 
- et godt helsetilbud i kommunen 
- en god skole med god kompetanse blant lærere 
- bedre internettilgang i hele kommunen 

 Ut over dette har ikke ungdomsrådet noen kommentarer til oppstartsmeldingen.  
 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Ungdomsrådet har følgende innspill til oppstartsmeldingen: 

 Enighet om at satsningsområde Forebygging, helsefremmendearbeid, tidlig innsats, 
mestring videreføres.  

 Enighet om at Bærekraft er et nytt satsningsområde. 
 Ut over de to foregående punktene kom det frem at ungdomsrådet er opptatt av 

følgende i et langtidsperspektiv: 



  

- at Gausdal ikke slås sammen med andre kommuner 
- et godt landbruk 
- bedre kollektivtilbud 
- at kommunen får en bedre økonomisk situasjon 
- et større arbeidsmarked (næringsutvikling) 
- flere møteplasser/variert fritidstilbud 
- fokus på fornybar energi 
- bedre veger 
- et godt helsetilbud i kommunen 
- en god skole med god kompetanse blant lærere 
- bedre internettilgang i hele kommunen 

 Ut over dette har ikke ungdomsrådet noen kommentarer til oppstartsmeldingen.  
 

 
 
 
UR-2/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/204 
 
ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2019  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Ungdomsrådet godkjenner årsmelding 2019 for Ungdomsrådet og sender den til 
kommunestyret til orientering. 
 
Behandling: 
Årsmeldingen ble gjennomgått. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Ungdomsrådet godkjenner årsmelding 2019 for Ungdomsrådet og sender den til 
kommunestyret til orientering. 
UR-3/20 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 20/205 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 5.2.20  
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 



  

vedtak: 
 
Saken tas til etterretning. 
 
Behandling: 
 
1. UngDataundersøkelse v/ Ungdomskontakt Tine Andersen  
Gjennomføres på Gausdal ungdomsskole i uke 10.  
Informasjon om viktigheten av at undersøkelsen blir gjennomført på riktig måte og at det blir 
en høy svarprosent.  
  
2. Åpen hall v/ Ungdomskontakt Tine Andersen  
Mangel på vakter med sikringskurs på trampoline i tiden for ungdom, gjør at tilbudet med 
trampoline har falt bort. Det er derfor lite ungdommer som bruker tilbudet. Åpen Hall vil 
derfor ikke være et tilbud for ungdom i vinter/vår. Det vurderes om tilbudet kan startes opp 
igjen til høsten. Tilbudet til barn, 5 – 11 år, går som vanlig.  
  
3. Orientering om Fritidskort v/ Ungdomskontakt Tine Andersen  
Gausdal kommune har søkt om midler fra Bufdir til å være med i et pilotprosjekt der barn og 
unge som av økonomiske grunner ikke kan være med på fritidsaktiviteter, kan søke om å få 
fritidskort. Det kommer svar på søknaden i april.  
  
4. Organisering av besøk ved Forset skole  
Ungdomsrådet besøker 2. klasse på Forset skole for å se hvordan de bruker iPad i 
undervisningen. Besøket vil skje tirsdag 11.2.20 kl. 8.30.  
  
5. Toppmøte barn & unge 10.2.20, orientering v/ enhetsleder Edel Klaape-Aasdal  
KS arrangerer toppmøte om, for og med unge mennesker. Målet er å gi unge en stemme i 
behandlingen av politiske dokumenter til KS landsting. De ønsker å skape økt engasjement 
om demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, livsmestring og folkehelse. Det er 
koordinator for ungdomsråd i hvert fylke som setter sammen delegasjonen.  
  
6. Lekeområde/aktiviteter i sentrum (utenfor kommunehuset)   
Ungdomsrådet har kommet med spørsmål om det kan lages en enkel lekeplass utenfor cafeen. 
Dette for at barn skal ha et tilbud i sentrum. Edel Klaape-Aasdal tar med seg spørsmålet 
videre.  
  
7. Blikjent-aktivitet – avklare v/ Victoria Heimstad  
Victoria og Veslemøy har forslag om Laser tag og pizza på Gjøvik, som en bli-kjenttur for 
Ungdomsrådet. Victoria legger ut informasjon på Ungdomsrådets Facebookgruppe og på 
Snapchat.   
 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til etterretning. 



  

 


