
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - UNGDOMSRÅDET 
8.6.22  
 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 4/22 den 08.06.2022. 
 
Behandling: 
 

1. Aldersvennlig lokalsamfunn 
Enhetsleder for kultur og informasjonsforvaltning Edel Klaape-Aasdal orienterte om  
aldersvennlig lokalsamfunn. 
Ungdomsrådet kom med følgende innspill: 
- Gi tilbud om datakurs for eldre. 
- Tenke på dette med transport til og fra møteplasser for eldre.  
- Det kan være vanskelig å ta buss da det er vanskelig å finne busstider. 

 
2. Orientering om flyktningsituasjon 
Enhetsleder for kultur og informasjonsforvaltning Edel Klaape-Aasdal orienterte om  
flyktningsituasjonen. Ungdomsrådet utfordres på hva de og ungdommer ellers kan  
bidra med for flyktningene: 
- Ta godt imot dem og inkludere dem. 
- Inkludere de unge i fritidsaktivieter 

 
3. Tilbakemelding ang skatepark 
Svar på spørsmål stilt i møte 16.2.22, fra Gausdal Skilag: 
«Vi har sendt inn anmodning til kommunen om at de overtar anlegget etter bygging, så 
det blir det sikkert en sak på i formannskapet. Når det er vedtatt kan vi bestille 
entreprenør. Jeg vil si det er sannsynlig at vi bygger i sommer en gang 👍» 

 
4. Åpen hall 
Tidspunkter og aktivitetsledere v/ ungdomskontakt Tine Andersen 
Ungdomsrådet ønsker seg åpen hall på onsdager fra kl. 1930-2100 som før. De ønsker 
seg åpen hall så fort det blir kaldt, dvs. at det blir Åpen hall tilbud fra etter høstferien og 
ut mai. 

 
5. Møteplass for ungdom på Frivilligsentralen 
Innspill og forslag på møteplass for ungdom på Frivilligsentralen til høsten v/  
ungdomskontakt Tine Andersen 

 UTGIKK. 
 

6. Graffitiprosjekt 
Ungdomskonsulent Øyvind Selnes orienterte om graffitiprosjekt. 



 
 

 
 

 

 
Dette er en idé som Kristian Skjellerudsveen som jobber på samferdsel og drift av 
fylkesveier hadde. I Lillehammer, Øyer og Gausdal finnes det mange underganger og 
murvegger som er tagget ned, og som bør males over. Det ble laget et prosjekt på dette 
sammen (Øyer. Lillehammer og Gausdal), og koble det på UKM og 
ungdomshusene/klubbene i de tre kommunene. Tanken er å bruke profesjonelle graffiti-
kunstnere som veiledere og mentorer og tilby graffiti-workshops hvor ungdom kan være 
med å utsmykke virkelige vegger og underganger. 
Ungdomsrådet stilte seg positive til prosjektet. 
Johan tar ansvar for å samle de som bor i Forset til en befaring av undergangene der, og 
gir en status på hvordan de ser ut.  

  
7. Bygdekino 
Ungdomskonsulent Øyvind Selnes orienterte om bygdekinoen.  
Bygdekinoen har vært lite besøkt den senere tiden.  
Ungdomsrådet gav innspill til videre drift av tilbudet: 
- Opprette Instagramkonto, som legger ut informasjon. Når flere her enn på facebook.  
- Elever på ungdomsskolen får være med å bestemme hvilke filmer som skal gå. 
- Ha gamle filmer innimellom.  

 
8. Motorinteressert ungdom 
Vanskelig å opprette en gruppe som skal jobbe med dette. Noen skal flytte til høsten pga 
skolegang. Usikkert hva som er behovet. Mange ungdommer har tilbud om å bruke 
private verksteder og de som går på yrkesfag har verksted på skolen.  
Ønske om kjøring. Forslag om å organisere turer til steder man kan kjøre Gocart, og 
baner man kan se på race.  

 
9. KS tilbyr kunnskap og ressurser til ungdomsråd og koordinatorer 
Kort orientering om Europeisk ungdomsår 2022 og tilbud om opplæring fra KS. 
Opplæringsvideoer utsettes til neste møte.  

 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til etterretning. 
 
 
 


