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Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 16/19 den 02.12.2019. 
 
Behandling: 
 
Harald Landheim orienterte om saken. 
 
Ungdomsrådet har følgende innspill til saken: 
Ungdomsrådet er enige i tre punkter: 

 Ipad på de laveste trinnene på barneskolen ikke er nødvendig. Forslag om at Ipad er 
forbeholdt 5. – 10. trinn. I trinnene 1. – 4. kan det organiseres utlån i stedet.  

 Det er lite fritidstilbud til barn og unge i kommunen fra før, derfor er det en sterk 
oppfordring om at det ikke skal kuttes av det som eksisterer av tilbud.  

 Behov for bedre kollektivtransport i Gausdal.  
 
Utenom de tre punktene er det delte meninger om på hvilke områder det kan reduseres. Noen 
mener det bør kuttes i administrasjonen, noen mener det bør legges ned en barnehage, noen 
mener det kan brukes mindre penger på skole og eldreomsorg. Noen vil det skal brukes mer på 
kultur, mens andre mener det skal brukes mindre på kultur.   
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Ungdomsrådet har følgende innspill til saken: 
Ungdomsrådet er enige i tre punkter: 

 Ipad på de laveste trinnene på barneskolen ikke er nødvendig. Forslag om at Ipad er 
forbeholdt 5. – 10. trinn. I trinnene 1. – 4. kan det organiseres utlån i stedet.  

 Det er lite fritidstilbud til barn og unge i kommunen fra før, derfor er det en sterk 
oppfordring om at det ikke skal kuttes av det som eksisterer. 

 Behov for bedre kollektivtransport i Gausdal.  
 
Utenom de tre punktene er det delte meninger om på hvilke områder det kan reduseres. Noen 
mener det bør kuttes i administrasjonen, noen mener det bør legges ned en barnehage, noen 
mener det kan brukes mindre penger på skole og eldreomsorg. Noen vil det skal brukes mer på 
kultur, mens andre mener det skal brukes mindre på kultur.   
 
 


