
Ungdomsrådet 
Årsmelding for 2020 

  
  

Sammensetning 
Sammensetningen av ungdomsrådet i 2020: 

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/ Zakaria Mahad Hirad  
9. trinn  August Staum 
10. trinn Troy Morgan Topic  
10. trinn Emil Gustavsson Einsrud  
10. trinn  Emma Sofie Brumoen 
Videregåendealder Victoria Heimstad/ Truls Jonassen    
Videregåendealder Veslemøy Semskar Volehaugen  
Videregåendealder Olav Magne Jøråndstad  
Videregåendealder  Ayna Solstad 

 
Victoria Heimstad søkte fritak for resten av perioden høsten 2020. Truls Jonassen gikk inn som fast 
representant. Veslemøy Semskar Volehaugen ble valgt til ny leder og Olav Magne Jøråndstad ble 
valgt som nestleder etter Veslemøy Semskar Volehaugen.  
 
Ahmed Faisal Mahmod søkte også fritak for resten av perioden høsten 2020. Zakaria Mahad Hirad 
gikk inn som fast representant. August Staum ble valgt som ny vararepresentant.  
 
 
Mandat 
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 kommunedirektøren og utføres av enhet for kultur og 
informasjonsforvaltning.  
  
   

Møter 
Det har i løpet av 2020 vært fem ordinære møter og et ekstraordinært møte med til sammen 19 
saker. Sakliste og protokoll er lagt ut på hjemmesiden til Gausdal kommune og møtene er i 
utgangspunktet åpne for presse og publikum. På grunn av smittevernhensyn ble møte i mars avholdt 



på Teams. Møtene i juni, august, oktober og desember ble avholdt uten mulighet for publikum å 
være tilstede. I tillegg til rådets medlemmer og sekretær har ordfører vært til stede i møtene. 
 
Ungdomsrådet var invitert til dialogseminaret 27. august, for å delta i saken som omhandlet 
resultatene av UngData-undersøkelsen.  
 
Representant fra ungdomsrådet ble invitert til i dialogmøte for kulturenheten 12.10.20, der temaet 
var ungdomsarbeid.  

 
Saker/aktivitet 
Av saker som har vært oppe i Ungdomsrådet i 2020, kan nevnes:  

 Årsmelding 2019 
 Fornying og omstilling 2020. Orientering v/ assisterende kommunedirektør Cathrine Furu. 

Rådet kom med innspill før saken ble politisk behandlet. 
 Detaljregulering Holsbakken 1-6 i Follebu. Orientering v/ arealplanlegger Rigmor Myhre. 
 Kommuneplanens arealdel. Orientering v/ arealplanlegger Rigmor Myhre. 
 Kommuneplanens samfunnsdel. Orientering v/ ordfører Anette Musdalslien. 

Rådet kom med innspill til planen.  
 Gausdal kommunes budsjett for 2021, økonomiplan og kommuneplans handlingsdel for 2021 

– 2024 v/ assisterende kommunedirektør Cathrine Furu. Rådet kom med innspill til budsjett 
og økonomiplan før saken ble politisk behandlet. 

 Uttalelse til ungdommens distriktspanel. 
 
 

Utdeling av midler 
Ungdomsrådet har i 2020 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: 

Søker 
 

Formål Tildelt 

Follebu skole/elevrådet 
 

Vollyballbane  Kr. 2.000 

Frivilligsentralen i samarbeid 
med ungdomsklubben 

DAG-LAN og fysisk aktivitet for 
ungdom 

Kr. 3.000 

Elevrådet v/ Gausdal 
ungdomsskole 

Sosial sammenkomst for 8. og 
9. trinn 

Kr. 2.000 

FAU Forset skole Bygge gapahuk og ruste opp 
sykkelbane 

Kr. 3.000 

 
 
 
 



Gausdal 
Januar 2021 
 
 
Veslemøy Semskar Volehaugen   Edel Klaape-Aasdal 
Leder ungdomsrådet     Enhetsleder kultur og informasjonsforvaltning


