
 

 

 
 

 
 

 

Sakliste 
 
STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM:           MØTEDATO: KL. 
    
Ungdomsrådet                 Frivilligsentralen - Gausdal Arena 04.02.2019 15:00 
 
 
Det innkalles med dette til møte i Ungdomsrådet. 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/19 TEMAPLAN BARN OG UNGE  
 
Sak 2/19 ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 4.2.2019  
 
 
 
Habilitet og interessekonflikter: 
Medlemmer og varamedlemmer til politiske utvalg kan være inhabile i enkeltsaker til politisk 
behandling. Se derfor nøye gjennom saklisten. 
For at det skal være mulig å innkalle varamedlem i slike tilfeller, må medlem eller innkalt 
varamedlem i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med utvalgets leder. Ved 
behov kontaktes rådmannen for vurdering av habiliteten. 
Kommer man til at det kan foreligge inhabilitet, må melding gis til servicetorget så raskt som 
mulig for innkalling av varamedlem til den aktuelle saken. Det er organet selv som formelt 
avgjør habilitetsspørsmålet ved votering.  
 
Eventuelle forfall meldes til Øyvind Selnes på tlf. 97 63 45 50. 
Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. 
 
 
 

Gausdal, 28.01.2019 
 

Signe Caroline Reksten Hovland  
Leder 

         Edel Klaape-Aasdal 
                          Enhetsleder 
 
 



Gausdal kommune  2 

Side 2 av 3  

Ark.: 144   Arkivsaksnr.: 19/108 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
1/19 Ungdomsrådet 04.02.2019 
2/19 Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.02.2019 
 
Saksbehandler: Edel Klaape-Aasdal 
 
TEMAPLAN BARN OG UNGE  
 
 
Vedlegg: Temaplan barn og unge 2019-2022, høringsutkast. 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):    Ingen. 
 
 
SAMMENDRAG: 
Tjenestekomiteen har lagt ut utkast til Temaplan barn og unge til høring. Som 
høringsinstanser har Ungdomsrådet og Råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne anledning til å komme med innspill til planen. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Formålet med temaplan for barn og unge vil blant annet være å sikre at målene i 
kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 blir oppfylt: 

 Kommunens rolle som samfunnsbygger: 
Planen skal vise retning for det helhetlige arbeidet og samarbeidet, for å bidra til gode 
oppvekstsvilkår for barn og unge. 

 Kommunens rolle som tjenesteleverandør: 
Planen skal vise retning for en helhetlig utvikling av tjenestekvalitet overfor barn og 
unge og familiene. 

 
Temaplan barn og unge skal være et styringsdokument; som grunnlag for daglig arbeid, som 
forankring av satsinger og for saker til politisk behandling som påvirker barn og unge. Planen 
skal angi retning for prioriteringer, også økonomisk. Dette følges opp i forbindelse med den 
årlige behandlingen av strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett. 
 
Planen rulleres ikke men legges til grunn for arbeidet med ny kommuneplan. Etter vedtatt 
tidsplan skal det skje i neste kommunestyreperiode. 
Temaplanen tar utgangspunkt i styrkebasert tenkning, det vil si å fokusere på ressursene og 
mulighetene. 
 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 

 
 
 
 



  Sak 2/19 

 Side 3 av 3   

Ark.:    Arkivsaksnr.: 19/82 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 
2/19 Ungdomsrådet 04.02.2019 
 
Saksbehandler: Edel Klaape-Aasdal 
 
ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 4.2.2019  
 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 

1. Orientering om SLT-arbeidet v/ SLT-koordinator Tine Andersen. 
Innspill til arbeidet. 

 
2. Innspill til «Åpen hall».  

 
3. UKM 2019 v/ ungdomskonsulent Øyvind Selnes. 

 
 
 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 

 
Sakene tas til etterretning. 
 
 


