
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2021, 
ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR 2021-2024 - 
GAUSDAL UNGDOMSR  
 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 17/20 den 02.12.2020. 
 
Behandling: 
 
Orientering om kommunens styringssystem, om budsjett, handlings- og økonomiplan, samt 
om innholdet som er spesielt rettet mot målgruppen barn og unge v/ assisterende 
kommunedirektør Cathrine Furu. 
Ungdomsrådet fikk følgende spørsmål å jobbe med : 

- Hva ønsker ungdomsrådet å spille inn til kommunestyret? 
- Er ungdomsrådet bekymret for noen av de foreslåtte tiltakene? 
- Hva ønsker ungdomsrådet at kommunestyret skal ta hensyn til når de behandler 

saken? 
 
Ungdomsrådet har følgende innspill: 

 Ønsker ikke reduserte rammer for PPT, barnevern og helsestasjonen, men litt økte 
rammer for skolehelsetjenesten. Mer tilstedeværelse for helsesykepleier ved skolene.  

 Selv om UFO legges ned er det ønskelig at gaming-utstyret kommer dem til gode og 
at det fortsatt skal være regionale arrangementer.  

 Ønsker fortsatt at det skal være mulig å besøke ungdomsklubbene i nabokommunene 
selv om det ikke er noe formelt samarbeid. 

 Kommunen kan bli mindre attraktiv å flytte til ved at kommunen kutter så mye i ulike 
tjenester. Også negativt at fødselstallene i kommunen er så lave. 

 Ikke kutte for mye i barnehagen, i tilfelle det kommer et stort kull. 
 Å lage nye, fristende arbeidsplasser som også appellerer til de unge er viktig. For 

eksempel innen IKT. Ta vare på de eksisterende arbeidsplassene. 
 Forset, bensinstasjonen nedlagt og lokalene står tomme. Er det mulig å bruke lokalene 

på en måte som gjør kommunen mer attraktiv, for eksempel flere arbeidsplasser. 
 Det må ikke bli for vanskelig å skaffe jobb i Gausdal, ikke kutte ned på for mange 

arbeidsplasser. Det er vanskelig for unge å få jobb i Gausdal. 
 Flere lærebedrifter i Gausdal, så ikke lærlinger må flytte bort fra Gausdal. 
 Ta vare på tilbudene til de unge. Ikke fjerne eller redusere, for eksempel 

ungdomsklubben og bygdekinoen. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Innspill fra ungdomsrådet: 
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