
 

 
 

 
 

 

Protokoll 
 
STYRE/RÅD/UTVALG:               MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: 
    
Ungdomsrådet        Frivilligsentralen - Gausdal Arena 26.08.2019 15:00 
 
 
Innkallingsmåte : Skriftlig 
    
Forfall : Caroline R. Hovland, Veslemøy S. Volehaugen, Ymjørg T. Steig,  
  Brage Staum 
  
Vararepresentanter : Truls Jonassen 
  
Antall repr. inkl.   
varamedlemmer : 5  
  
Dessuten møtte : Cathrine Furu, Øyvind Selnes, Tine Andersen og Edel  Klaape-Aasdal 
  
Møteleder : Victoria Heimstad 
  
Merknader : Både leder og nestleder hadde forfall. Victoria Heimstad ble valgt til  
  møteleder. 
 
 
 
Godkjenning av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 9/19   
 UTREDNING; LØSNING AV KAPASITETSUTFORDRINGENE VED 

FOLLEBU SKOLE  
Sak 10/19   
 UNGDOMSRÅDETS ORGANISERING FOR 

KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023, SAMT REGLEMENT FOR 
RÅDET  

  
 



  

UR-9/19 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 19/1912 
 
UTREDNING; LØSNING AV KAPASITETSUTFORDRINGENE VED FOLLEBU 
SKOLE  

 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
Behandling: 
Hva er viktig for elever når det gjelder skolekrets og nærskole? 
Bedre å investere i brakkerigg enn skoleskyss. 
Bedre å gå på skolen i nærmiljøet. 
Viktig å ha alle trinn på en skole. 
 
Hva er ungdomsrådets anbefaling til kommunestyret i denne saken? 
Ungdomsrådets anbefaling er å kjøpe en paviljong/brakkerigg for å unngå å dele Fjerdum 
skole og Follebu skole etter klassetrinn og gjøre om kretsgrenser.  
 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådets anbefaling er å kjøpe en paviljong/brakkerigg for å unngå å dele Fjerdum 
skole og Follebu skole etter klassetrinn og gjøre om kretsgrenser. 
 
 
 
UR-10/19 
Ark.: C10 Arkivsaksnr.: 19/1703 
 
UNGDOMSRÅDETS ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 
2023, SAMT REGLEMENT FOR RÅDET  

 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

1. Ungdomsråd videreføres som representasjonsordning for ungdom for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023. 

2. Valgperioden for ungdomsrådet er ett år, og denne følger skoleåret.  
3. Ungdomsrådet skal for perioden 2019 – 2023 bestå av 9 faste medlemmer, der 3 

velges fra videregående skole og 2 fra hvert trinn ved ungdomsskolen. Videre velges 2 
varamedlemmer fra videregående skole og 1 fra hvert trinn på ungdomsskolen. 
Representantene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.  

4. Organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2020. 
5. Møtefrekvensen for ungdomsrådet videreføres med fem møter i året. Møteplan for 

ungdomsrådet fastsettes på lik linje som andre politiske råd og utvalg.  



  

6. Møtende representanter og vararepresentanter i ungdomsrådet gis en godtgjøring på kr 
500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender.  

7. Kommunestyret tar årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen stilling til om 
ungdomsrådet skal gis en pott midler for utdeling til aktiviteter og arrangement, samt 
størrelsen på denne. Midler skal eventuelt brukes til tiltak etter innsendte søknader og i 
tråd med retningslinjer for tildeling. Ubrukte midler tilbakeføres. 

8. Kommunestyret vedtar reglement for ungdomsrådet slik det fremgår av vedlegg til 
saken. Reglementet innarbeides i reglement for folkevalgte organer i Gausdal 
kommune for perioden 2019 – 2023. 

 
 
Behandling: 
For å sikre kontinuitet og kompetansebygging, samt for å unngå behov for årlige valg av 
representanter, ønsker ungdomsrådet en virkeperiode på to år.  
Ungdomsrådet foreslår å opprettholde den foreslåtte sammensetningen på valgtidspunktet. 
Representasjonen i år 1 og år 2 av valgperioden blir da slik: 
 

År 1            År 2 
2 rep. fra 8. trinn  
2 rep. fra 8 trinn 2 rep. fra 9. trinn 
2 rep. fra 9. trinn 2 rep fra 10. trinn 
3 rep. fra videregående alder 5 rep fra videregående alder 

 
Hvis inntil 2 representant forsvinner/flytter i virkeperioden trenger ikke disse å erstattes, men 
rådet kan fortsette med færre medlemmer.  
 
For ungdomsskolerepresentantene gjennomføres valg på klassetrinnene. For de i 
videregåendealder gjennomføres ikke valg. Kandidater melder seg til kulturenheten, som gjør 
et utvalg.  
 
Ungdomsrådet ønsker møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 
årsmeldingen. 
 
Ungdomsrådet ønsker fortsatt midler til utdeling. 
 
Ungdomsrådet ønsker at organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2021, i forkant av 
ny valgperiode. 
 
Ut over dette er ungdomsrådet enig i rådmannens innstilling i saken. 
 
 
Innstilling: 
Uttalelse fra ungdomsrådet: 
 

 Ønsker å videreføre ungdomsråd som representasjonsordning for ungdom for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023. 



  

 Ønsker en valgperiode på 2 år.  
 Ønsker for perioden 2019 – 2023 å bestå av 9 faste medlemmer, der 6 representanter 

på valgtidspunktet velges fra ungdomsskolen; 2 representanter fra 8. trinn, 2 
representanter fra 9. trinn og 2 representanter fra 10. trinn, samt 2 vararepresentanter 
fra hvert trinn. Representantene fra videregåendealder oppfordres til å melde seg som 
kandidater til kulturenheten. Det gjøres et utvalg på 3 faste representanter og 2 
vararepresentanter, av de som melder seg. Representantene kan ikke ha fylt 19 år på 
valgtidspunktet. 

 For ungdomsskolerepresentantene gjennomføres valg på klassetrinnene.  
For de i videregående alder gjennomføres ikke valg. Kandidater melder seg til 
kulturenheten, som gjør et utvalg. 

 Det andre året i valgperioden vil rådet bestå av: 2 representanter fra 9. trinn, 2 
representanter fra 10. trinn og 5 representanter i videregåendealder.  

 Hvis inntil 2 representant forsvinner/flytter i virkeperioden erstattes ikke disse, men 
rådet fortsetter med færre medlemmer. 

 Organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2021. 
 Møtefrekvensen for ungdomsrådet videreføres med fem møter i året. Møteplan for 

ungdomsrådet fastsettes på lik linje som andre politiske råd og utvalg.  
 Møtende representanter og vararepresentanter i ungdomsrådet gis en godtgjøring på kr 

500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender.  
 Ungdomsrådet ønsker midler til utdeling til aktiviteter og arrangement. 
 Ønsker møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 

årsmeldingen. 
 

 
 
 
 
 


