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Ark.:  Lnr.: 17819/19 Arkivsaksnr.: 19/2561-1 
 
Saksbehandler: Edel Klaape-Aasdal 
 
UNGDOMSRÅDETS UTDELING AV MIDLER  
 
Vedlegg: Kriterier for utdeling av midler
  
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
 
SAMMENDRAG: 
Ungdomsrådet har i 2019 kr. 10.000,- til utdeling til aktiviteter og/eller arrangement for 
barn og unge i Gausdal. Det deles ut midler to ganger i året; juni og desember. I juni ble 
det fordelt kr. 4.000,-. Det gjenstår kr. 6.000,- til utdeling i 2019. Ordningen har vært 
annonsert og søknadsfristen for høstens utdeling var satt til 18. juni 2019.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Privatpersoner, grupper og organisasjoner, herunder FAU og elevråd som driver barne- og 
ungdomsarbeid i Gausdal kan søke Ungdomsrådet om midler til rusfrie aktiviteter og 
arrangement. Flere kan gå sammen om en søknad. Pengene skal gå til investeringer for barn 
og ungdom i nærmiljøet, eller åpne enkeltarrangementer utenom skoletiden. Aktivitetene skal 
være tilgjengelig for barn og unge i kommunen.  
 
Ungdomsrådet har kr 10.000 til utdeling i 2019. Utdelingen er delt i to; første utdeling fant 
sted i juni og den andre finner sted nå i desember. Før utdelingen i desember gjenstår kr. 
6.000,-. Søknadsfrist for midlene høsten 2019 var 18. november. Det var ved søknadsfristens 
utløp kommet inn tre søknader.  
 
Innkomne søknader: 
 
Søker Formål Søknad-sum 
Forset SFO 
 
 

Å skape et uteområde for SFO på skolens område. 
Lage en bålplass og sette opp en gapahuk og eller en 
lavvo som brukes av skolens SFO. Samt litt utstyr 
som vi kan ha liggende i en kasse 

6000,- 

FAU Gausdal 
ungdomsskole 
 
 

2 sosiale treff på skolen (etter skoletid) i løpet av 
skoleåret. 
Hensikten er å tilby ungdommene et rusfritt, trygt 
arrangement hvor ALLE blir invitert og inkludert. 

6000,- 



  
 
 

  
 
 

 

Gausdal 
Bygdeungdomslag 
 
 

Norges Bygdeungdomslag (NBU) jobber for levende 
bygder med aktiv og engasjert ungdom. 
Organisasjonens visjon er «Best på levende bygder», 
og dette skal oppnås gjennom verdiene våre; 
engasjement, fellesskap, kreativitet og tradisjon. 
Dette oppnår vi med å ha forskjellige aktiviteter som 
mat tevlinger, motorsagtevlinger, traktor tevlinger, 
quiz kvelder m.m. 

6000,- 

 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 


