
Ungdomsrådet 
Årsmelding for 2019 

  
  

Sammensetning 
Sammensetningen av Ungdomsrådet i 2019 har vært ulik før og etter kommunestyrevedtak 31.10.19. 
 
1.1.19 – 30.10.19: 

Klassetrinn Medlem  Vara 
8. trinn Johan Knutrud Bakke  
8. trinn Ahmed Faisal Mahmod  
8. trinn  Zakaria Hirad Mahad 
9. trinn Ymjør Teigum Aamot  
9. trinn Maren Aamodt-Nilsen  
9. trinn  Lina Sørsveen Arnesen 
10. trinn Brage Staum Stubberud  
10. trinn Veslemøy Semskar Volehaugen  
10. trinn  Truls Jonassen 
Videregåendealder Signe Caroline Reksten Hovland  
Videregåendealder Victoria Heimstad  
Videregåendealder  Olav Magne Jøråndstad 

 
31.10.19 – 31.12.19: 

Klassetrinn Medlem  Vara 
8. trinn Selma Lauvålien Steinslien  
8. trinn Annélia Danica Tomovic  
8. trinn  Andreas Hårstad Morken 
9. trinn Johan Knutrud Bakke  
9. trinn Ahmed Faisal Mahmod  
9. trinn  Zakaria Mahad Hirad 
10. trinn Troy Morgan Topic  
10. trinn Emil Gustavsson Einsrud  
10. trinn  Emma Sofie Brumoen 
Videregåendealder Victoria Heimstad  
Videregåendealder Veslemøy Semskar Volehaugen  
Videregåendealder Olav Magne Jøåndstad  
Videregåendealder  Truls Jonassen   
Videregåendealder  Ayna Solstad 

 
 

Endringer i 2019 
For skoleåret 2018/19 ble det innført en forsøksordning for Ungdomsrådet, der de fikk en tilsvarende 
rolle som råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ordningen ble evaluert våren 
2019, som den del av prosessen knyttet til politisk organisering. I kommunestyresak 70/19 ble det 



fattet vedtak om at ungdomsråd videreføres som representasjonsordning for ungdom for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023. Valgperioden for ungdomsrådet er to år og følger skoleåret.  
Ungdomsrådet består av 9 faste medlemmer, der det velges 3 blant unge i videregåendealder og 2 
fra hvert trinn ved ungdomsskolen. Videre velges 2 varamedlemmer fra unge i videregåendealder og 
1 fra hvert trinn på ungdomsskolen. Representantene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.  
Rådet har fem faste møter i året, som godtgjøres med kr. 500,- pr møte.  
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.  
 
 
Mandat 
Det har vært Ungdomsråd i Gausdal kommune siden 2004. I juni 2019 kom det nye bestemmelser i 
kommuneloven i forbindelse med medvirkningsorgan for ungdom.  
 
Ungdomsrådet er opprettet i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) §§ 
5-2 og 5-12, og Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (Forskrift om medvirkningsordninger) §§ 1 og 2. 
 
Sekretærfunksjonen er underlagt rådmannen og utføres av Kulturenheten.  
  
   

Møter 
Det har i løpet av 2019 vært fem ordinære møter og et ekstraordinært møte med til sammen 18 
saker. Sakliste og protokoll er lagt ut på hjemmesiden til Gausdal kommune og møtene er åpne for 
presse og publikum. I tillegg til rådets medlemmer og sekretær har ordfører vært til stede i møtene 
etter kommunevalget i 2019. 
 
Representanter fra ungdomsrådet ble av tjenestekomiteen invitert inn i dialogmøte for 
kulturenheten 5.6.19, der temaene var:  

 Ungdomsrådet etter endringen i 2018,  
hvordan fungerer det og hva slags saker jobber de med  

 Nye tilbud til barn og unge i 2019 
 Drøfting om behov for andre tilbud 

 
 
Saker/aktivitet 
Av saker som har vært oppe i Ungdomsrådet, kan nevnes:  

 Temaplan barn og unge. Orientering v/ kommunalsjef Cathrine Furu. 
Rådet kom med flere innspill til planen.  



 Politisk organisering for perioden 2019 – 2023, med mulighet for å komme med innspill til 
organiseringen. Ungdomsrådet var opptatt av at det fortsett skulle være mulighet for å dele 
ut midler til aktiviteter og arrangement for barn og unge.  

 Reguleringsplan for Heggen boligfelt. Orientering v/ rådgiver for levekår og folkehelse Marit 
Lang-Ree Finstad. Ungdomsrådet kom med mange innspill til aktivitetsområdene for 
boligfeltet. 

 Rådet evaluerte forsøksordningen for ungdomsrådet for skoleåret 2018/19, der de 
understreket følgende: «Ungdomsrådet ønsker å fortsette ordningen ut over prøveperioden, 
med noen endringer. De ønsker flere møter i året, annen sammensetning av representanter 
(flere fra videregående) og en utvidet pott med midler til utdeling.» 

 Utdeling av midler (er beskrevet i punkt under). 
 Utredning; løsning av kapasitetsutfordringer ved Follebu skole. Orientering v/ kommunalsjef 

Cathrine Furu. Råde kom med innspill til saken.  
 Ungdomsrådets organisering for kommunestyreperioden 2019 – 2023, samt reglement for 

rådet. Orientering v/ kommunalsjef Cathrine Furu. 
 Valg av medlem og varamedlem til Ungdommens fylkesting 
 Hotellvegen Skeikampen. Detaljregulering med konsekvensutredning – varsel om oppstart 

orientering v/ Plan- og miljørådgiver Jon Sylte. Rådet kom med innspill til saken. 
 Varsel om oppstart av regulering av Fargerivegen 4, Segalstad bru orientering v/ Plan- og 

miljørådgiver Jon Sylte. Rådet kom med innspill til saken. 
 Gausdal kommunes budsjett for 2020, økonomiplan og kommuneplans handlingsdel for 2020 

– 2023 v/ kommunalsjef Harald Landheim. Rådet kom med innspill til budsjett og 
økonomiplan. 

 
 
Orienteringer og drøftinger: 

 Orientering om SLT-arbeidet v/ SLT-koordinator Tine Andersen. 
 Innspill til «Åpen hall» i forkant av oppstarten. 
 UKM 2019 orientering v/ ungdomskonsulent Øyvind Selnes.  

Flere av rådets medlemmer meldte seg som medhjelpere til den lokale mønstringen. 
 Utarbeidelse av forslag til kriterier for utdeling av midler i Ungdomsrådet. 
 Arrangement 30. april, et samarbeid mellom ungdomsklubbene i Øyer og Gausdal.  

Innspill og praktiske oppgaver.   
 Informasjon om kurs og tilskuddsmidler fra BUFdir. 
 Presentasjon av den politiske organiseringen i Gausdal v/ ordfører Anette Musdalslien. 
 Orientering om kommuneplanens samfunnsdel og ungdomsrådets rolle i 

medvirkningsprosesser v/ rådgiver for levekår og folkehelse Marit Lang-Ree Finstad.  
 Orientering om status Heggen området v/ rådgiver for levekår og folkehelse Marit Lang-Ree 

Finstad. 
 Orientering om kommuneplanens arealdel 2019 – 2030 Gausdal kommune, 1. gangs høring 

og offentlig ettersyn v/ rådgiver for levekår og folkehelse Marit Lang-Ree Finstad. 
 Hotellvegen Skeikampen. Detaljregulering med konsekvensutredning – varsel om oppstart v/ 

Plan- og miljørådgiver Jon Sylte. 



 Varsel om oppstart av regulering av Fargerivegen 4, Segalstad bru v/ Plan- og miljørådgiver 
Jon Sylte. 

 Gausdal kommunes budsjett for 2020, økonomiplan og kommuneplans handlingsdel for 2020 
– 2023 v/ kommunalsjef Harald Landheim.  

 
 

Utdeling av midler 
Ungdomsrådet har i 2019 hatt kr. 10.000,- til utdeling til aktiviteter og/eller arrangement for barn og 
unge i Gausdal. Midlene er delt ut i juni og desember. Ordningen har vært annonsert på kommunens 
hjemmeside og facebookside. I tillegg er det sendt ut e-post til lag, organisasjoner, skoler og FAU.  
 
Midlene ble fordelt slik: 
 
Gausdal Jeger og fiskerforening  Opplevelse og bruk av Gausa   Kr. 2.000  
 
Motorinteressert ungdom i Gausdal  40 Raggen 2019, gratis rusfritt 

arrangement for ungdom  
mellom 13 og 18 år    Kr. 2.000 

 
Forset SFO  Lage bålplass og sette opp en  

gapahuk og/eller en lavvo   Kr. 1.500  
 
FAU Gausdal ungdomsskole  To sosiale treff på skolen  

(etter skoletid) i løpet av skoleåret Kr. 4.500 
 
 
 
 
 
 
Gausdal 
Januar 2020 
 
 
Victoria Heimstad    Edel Klaape-Aasdal 
Leder ungdomsrådet      Enhetsleder kultur


