
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Ungdomsrådet 
Dato:  21.04.2021 
Tid:  15:45 - 00:00 
Sted:  Biblioteket 
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  X 
Medlem Emil Gustavsson Einsrud  X 
Medlem Olav Jøråndstad   
Medlem Veslemøy Semskar Volehaugen   
Medlem Truls Jonassen   

 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  7 

 
Til stede fra administrasjonen:  

- Rigmor Myhre 
- Edel Klaape-Aasdal 
- Ordfører Anette Musdalslien 

 
 
 
 
Orienteringer:  

 Kommunedelplan Skei 2022 – 2035 v/ Rigmor Myhre 

 
 

Godkjenning av protokoll:  
Godkjenne elektronisk av leder og nestleder. 



  

 
 
 
 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 3/21   
 KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022 - 2035, MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET  
Sak 4/21   
 VALG AV  VARAMEDLEM TIL UNGDOMMENS FYLKESTING  
Sak 5/21   
 INNSPILL UNGDOMSKULTURFELTET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 2021  
Sak 6/21   
 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER UNGDOMSRÅDET 21.4.21  
  
 



  

 
 
UR-3/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1213 
 
KOMMUNEDELPLAN FOR SKEI 2022 - 2035, MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ungdomsrådet ble utfordret på å si noe om hva de opplever som bra med Skei og hva som er 
mindre bra. 
Positivt: 

- Alpinanlegget 
- Langrennstraseene 
- Fin natur 
- Badeplass 
- Framtidsrettet 
- Sykkelområde 
- Golt 
- Arbeidsplasser 
- Næringsliv 

 
Negativt: 

- Dårlige veier 
- Vikingland – forfallent – tett på skibakken 

 
Ungdomsrådet har ingen merknader til planprogrammet. 
 
 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet har ingen merknader til planprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

UR-4/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1211 
 
VALG AV  VARAMEDLEM TIL UNGDOMMENS FYLKESTING  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Behandling: 
 
Johan Knutrud Bakke ble enstemmig valgt til varamedlem til Ungdommens fylkesting. 
 
 
Vedtak: 
 
Johan Knutrud Bakke ble valgt til varamedlem til Ungdommens fylkesting.  
 
 
 
 
UR-5/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1212 
 
INNSPILL UNGDOMSKULTURFELTET INNLANDET FYLKESKOMMUNE 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Behandling: 

1. Hva finnes det av ungdomskulturaktivitet i deres kommune?   
Ungdomsklubb, håndball, fotball, kulturskole, Fjerdumsparken, golf på Skei, turn, basket, 
skøytebane, speideren, UKM, kino, friidrett, bibliotek  
 

2. Legges det til rette for at ungdom i deres kommune kan komme med innspill på 
aktiviteter?  
Ja, i ungdomsrådet og på ungdomsklubben.  
 

3. Hva tror dere vi voksne ikke tenker på, men som er viktig for dere?  
Mer utradisjonell sport.  
 



  

4. Er det aktivitet dere savner i deres kommune?   
Musikkarrangementer, utradisjonell sport, verksted for bil og traktor – motorinteresserte. 
 

5. Hvor finner dere informasjon om aktivitet/tilbud der dere bor?   
Facebook, Gausdal kommunes hjemmeside, «Det skjer i Gausdal», plakater. 
 

6. Hvis dere skal drømme helt fritt og uten begrensinger; hvilken 
opplevelse/arrangement/tiltak hadde dere ville deltatt på i deres kommune?   
Basseng/badeland, bilbane, stor flat slette som kan brukes til mange ulike aktiviteter; kjøring, 
konserter, arrangementer.  
 

7. Andre kommentarer/innspill som dere mener er viktig å ta hensyn til i arbeidet med å rigge 
ungdomskulturfeltet? 
Ikke for drastisk, slik at det planlegges mye og så blir det ikke noe av.  
 

 
 
 
Vedtak: 
 
Innspillene til spørsmålene sendes inn til Innlandet fylkeskommune.  
 
 
 
UR-6/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1222 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER UNGDOMSRÅDET 21.4.21  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
 

1. Sommeraktiviteter for ungdom 12-15 år og sommerjobb for ungdom 16-18 år.  
Drøfting av aktiviteter og jobbtilbud.   
Ungdomsklubben i Gausdal har søkt om midler fra Gjensidigestiftelsen til sommeraktiviteter 
for ungdom i alderen 12-15 år. I den forbindelse er det også søkt om midler til å dekke 
lønnskostnader for en ukes sommerjobb for noen ungdommer i alderen 16-18 år, som skal 
jobbe med sommeraktivitetene. Man håper å kunne tilby dette i uke 32, som er siste uke av 
skoleferien.   
 



  

Ungdomsrådet ble utfordret på å si noe om aktiviteter, innhold og  hva som var viktig i 
planleggingen av ansettelse av ungdommer. Innspillene er overlevert leder for 
ungdomsklubben, som tar det med seg i det videre arbeidet.  
 
 

2. Utfordring til ungdomsrådet: arrangere noe til ungdomsgruppa i løpet av våren.  
Det planlegges 40Ragg, og skal være et planleggingsmøte samme dag. Representant fra 
Ungdomsrådet er med i planleggingen.  
Ungdomsrådet utfordres til å tenke kreativt å komme med forslag til aktiviteter som kan 
gjennomføres. 
 

 
 
Vedtak: 
 
Saken tas til etterretning. 
 
 
 


