
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Ungdomsrådet 
Dato:  17.02.2021 
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   
Medlem Olav Jøråndstad   
Medlem Truls Jonassen   
Medlem Veslemøy Semskar Volehaugen   

 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  9 

 
Til stede fra administrasjonen:  

 Marit Lang-Ree Finstad 
 Jon Sylte 
 Rigmor Myhre 
 Tine Andersen 
 Edel Klaape-Aasdal 

 
Til stede fra politisk ledelse: 

 Anette Musdalslien 
 
 
Delt ut i møtet:  
 Barn og unges interesser tilknyttet Engjom og Myra, og forslag til ny retningslinje i LNF – 

tidsbegrenset høring.  



  

- Høringsbrev N06 
- Høringsbrev N07 

Orienteringer:  
 Reguleringsplan for Hotellvegen Skeikampen v/Gunnar Bratheim fra Multiconsult. 

 Kommunedelplan for Skei (2022 -2035) v/ arealplanlegger Rigmor Myhre 

 Detaljreguleringsplan for Holsbakkan 1-6 (KIWI Follebu) v/ arealplanlegger Rigmor Myhre 

 Barn og unges interesser tilknyttet Engjom og Myra, og forslag til ny retningslinje i LNF v/ 
arealplanlegger Rigmor Myhre 

 
Godkjenning av protokoll:  

Godkjennes elektronisk av leder og nestleder i etterkant av møtet.  
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/21   
 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER UNGDOMSRÅDET 17.2.21  
Sak 2/21   
 ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2020  
  
 



  

 
 
UR-1/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 21/303 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER UNGDOMSRÅDET 17.2.21  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken tas til etterretning 
 
Behandling: 
 

1. Reguleringsplan for Hotellvegen Skeikampen. Orientering v/Gunnar Bratheim fra 
Multiconsult. Ungdomsrådet har anledning til å komme med innspill.   
- PowerPoint-presentasjon ligger som vedlegg. 
- Spørsmål ang inntegnede lekeplasser, både med tanke på sikkerhet og størrelse.  

  
2. Kommunedelplan for Skei (2022 -2035). Orientering v/ arealplanlegger Rigmor Myhre. 

Ungdomsrådet har anledning til å komme med innspill.  
- PowerPoint-presentasjon ligger vedlagt. 
- Det kan søkes om utsatt høringsfrist på planprogrammet for Ungdomsrådet pga møteplan. 

  
3. Detaljreguleringsplan for Holsbakkan 1-6 (KIWI Follebu) – Orientering om status og videre 

medvirkningsprosess v/ arealplanlegger Rigmor Myhre.    
- PowerPoint-presentasjon ligger vedlagt. 
- Planlegges et større medvirkningsmøte 10. mars der ungdomsrådet inviteres inn.  
 

4. Barn og unges interesser tilknyttet Engjom og Myra, og forslag til ny retningslinje i LNF – 
tidsbegrenset høring. Orientering v/ arealplanlegger Rigmor Myhre.  Ungdomsrådet har 
anledning til å komme med innspill.   
Saken er ikke sendt ut sammen med øvrige sakspapirer, da den kom etter møteinnkallingen 
var sendt ut.    
- PowerPoint-presentasjon ligger vedlagt 
- Forslag om lekeplass ved Myra, slik at barn kan leke mens foreldre går Fosserunden.  
 

5. Motorinteressert ungdom – innspill til videre arbeid v/ ungdomskontakt Tine Andersen 
Gruppearbeid, med spørsmål: 
1. Hvordan komme i dialog med motorinteressert ungdom? 
2. Hvordan forebygge uvettig kjøring?  

 
 Ungdomsrådet kom med følgende innspill: 

- Politi snakke med elever på skoler i friminutt om uvettig kjøring 
- Samarbeide med Lillehammer  



  

- Mer politi i en periode = frykt 
- Snakke med dem det gjelder  
- Fikse et sted der de kan samles og være sammen.  
- Bane der dem kan kjøre 
- Verksted der med kan «henge»  
- Møte på skoler 
- Høyfartskurs 
- Carmeets 
- VIP- veien stenger for vanlig ferdsel (Værskeiveien) 
- DonutDay på en stor park evt. på en parkeringsplass på nærbutikken, arenaen 
- Mer politikontroller 
- Politi på skoler som snakker om tema 

 
 
 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til etterretning 
 
 
 
 
UR-2/21 
Ark.: 033 Arkivsaksnr.: 21/302 
 
ÅRSMELDING UNGDOMSRÅDET 2020  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Ungdomsrådet godkjenner årsmelding 2020 for Ungdomsrådet og sender den til 
kommunestyret til orientering. 
 
Behandling: 
 
Årsmeldingen ble gjennomgått i møtet.  
Ingen innspill. Årsmeldingen legges frem for kommunestyret. 
 
 
 
Vedtak: 
 



  

Ungdomsrådet godkjenner årsmelding 2020 for Ungdomsrådet og sender den til 
kommunestyret til orientering. 
 
 
 


