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Sammensetning

• Ungdomsrådet består av 9 medlemmer og 5 varaer.

• Fra 8.trinn til og med videregående.

• Fra 1.1.21 – 30.9.21 var Veslemøy Volehaugen leder.

• 30.9.21 ble det et nytt ungdomsråd.



Mandat

• Ungdomsrådet er opprettet i henhold til kommuneloven.

• Gausdal hadde ungdomsråd før denne loven kom.

• Sekretærfunksjonen er underlagt kommunedirektøren og utføres 
av enhet for kultur og informasjonsforvaltning.



Møter

• Ungdomsrådet hadde fem møter i 2021.

• 14 saker totalt, saksliste og protokoll er lagt ut på Gausdal 
kommune sine nettsider

• I utgangspunktet er møtene åpne for presse og publikum, grunnet 
smittevernhensyn har møtene vært lukket for publikum. I tillegg 
til rådets medlemmer og sekretær har ordfører vært til stede i 
møtene.

• Ungdomsrådet var invitert til dialogseminaret 26. august, for å 
delta i saken som omhandlet resultatene av UngData-
undersøkelsen. 



Saker/aktivitet

• Årsmelding 2020

• Kommuneplan for Skei 2022 – 2035

• Reguleringsplan for Hotellvegen Skeikampen

• Detaljreguleringsplan for Holsbakkan 1-6 (KIWI Follebu)

• Ungdomsrådets utdeling av midler

• Innspill til ungdomskulturfeltet Innlandet fylkeskommune 2021

• Valg av medlemmer til Ungdommens fylkesting

• Gausdal kommunes budsjett for 2022, økonomiplan og kommuneplans handlingsdel for 2022 – 2025. 

Rådet kom med innspill til budsjett og økonomiplan.



Utdeling av 
midler

• Ungdomsrådet har i 2021 hatt 
kr. 35.000 til utdeling til 
aktiviteter og/eller 
arrangement for barn og unge.

• Dette er kr. 25.000 mer enn 
årene før. 

• De ekstra midlene er 
omdisponert fra tidligere 
UFO-midler (regionalt 
ungdomsarbeid). 

• Ungdomsrådet har delt ut 
midler i juni og desember.

Søker Formål Tildelt

Ungdomsklubben og
Frivilligsentralen

Arrangere 40 Raggen 2021 Kr. 2.000

Gausdal Paintballklubb Paintballarrangement for
unge i Gausdal x2

Kr. 6.000

Follebu skiklubb «Åpen løype» i 
skiløypa/skianlegget i Follebu

Kr. 5.000

Downlink DG LAN-party i gymsalen på GUS Kr. 3.500

Monica Melbø Aktivitetskvelder for 7. klassene i 
Gausdal

Kr. 3.000

Elevrådet v/ Gausdal ungdomsskole Trinnvise hyggekvelder for elevene Kr. 6.000

Gausdal Freeski Freeski-onsdag for barn og unge. 
Gratis heiskort og vaffel

Kr. 5.000

Gausdal bygdeungdomslag Bløtkaketevling Kr. 2.500

FAU Forset skole Skolekino for alle elevene ved 
Forset skole. Enten til Lillehammer 
kino eller arrangerer kino i 
gymsalen på skolen.

Kr. 2.000



Hva er ungdomsrådet opptatt av?

• Fritidsaktiviteter for alle barn og unge

• Arrangementer

• At barn og unge får medvirke i ulike saker.



• Ungdomsrådet 2021-2022


