
 

Innkalling 
av 

Ungdomsra det 
 

Møtedato: 09.04.2021 

Møtestad: Digitalt møte via teams 

Møtetid: 12:00 – 14:00 (Arbeidsseminar 10:00-12:00) 

Det er hovudmedlemmane som er innkalla. Varamedlemmer møter berre etter beskjed frå 

Josefin.  

Dersom du ikkje kan delta på møtet må du melde i frå til Josefin A. Vevle om dette, du kan 

sende e-post til josefin.vevle@osteroy.kommune.no eller tekstmelding på 46400973.  

Sakliste 

Saksnummer:  Tittel:  
09/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

10/21 Godkjenning av møteprotokoll* 

11/21 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2030* 

12/21 Regional plan kultur, idrett og friluftsliv 2023 - 2035 Vestland* 

 

Orienteringssaker:  Tittel:  
1 Nasjonal spørreundersøkelse til barne- og ungdomsråd: Et bra sted 

å være – slik barn og unge ser det* 

 

Orientering om saker:  

Saksnummer 11/21: Plansjef Pelle Engesæter deltar på møtet og kjem med informasjon om 

kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2030.  

 

06.04.21 

Josefin A. Vevle 

Koordinator og sekretær for ungdomsrådet 

 

Saker med * er det egne vedlegg til.  



 

Vedlegg 1 – saksnummer 10/21 – møteprotokoll for møtet 11.03.21. Side 1 av 3.  

Vedlegg 1 – saksnummer 10/21 – møteprotokoll for møtet 11.03.21. Side 2 av 3.  

Møteprotokoll 
for 

Ungdomsråd  

Møtedato: 11.03.21 
Møtestad: Heradsstyresalen Rådhuset 
Møtetid: 14:00 –16:00 
 

Frammøtte medlemmer  Rolle:  Representant frå:  

Sebastian Gran Reigstad Nest-leiar  OVGS 

Theodor Solheim Gjenga Medlem DUO 

Vegard Brakvatnet Wie Medlem OUS 

Johannes Tepstad Sylta Medlem OUS 

Julie Helle Medlem OUS 

Lukas Bysheim Isvik Medlem Idrett 

Elise Vevle Medlem Kultur 

 

Følgjande frå administrasjonen møtte:   
Josefin A. Vevle (koordinator og sekretær for ungdomsrådet)   

 

Sakliste 

Saksnummer:  Tittel:  

06/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

07/21 Godkjenning av møteprotokoll 

08/21 Møteplan for våren 2021 

 

Orienteringssaker:  Tittel:  

1 Gjennomgang av vedtekter for ungdomsråd 

2 Forventingsavklaringar for medlemmane i rådet 

3 Kva saker/fokusområde har rådet tenkt på?  

4 Gjennomgang av invitasjon til «osterøyverkstaden»  

5 Gjennomgang av invitasjon til «Fylkesting for ungdom 2021»  

6 Drøfte underskriftssaka om Kommunesamanslåing 

 



 
06/21: Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste vert godkjent.  

11.03.21 – Ungdomsråd 

Behandling: Sebastian Gran Reigstad ønsker at ungdomsrådet drøfter 

kommunesamanslåing, då dette er ei underskriftssak som er aktuell i kommunen.  

UR- 06/21 – Vedtak:  

Innkalling og saksliste med vert godkjent med orienteringssak om kommunesamanslåing lagt 

til.   

07/21: Godkjenning av møteprotokoll 

Møteprotokoll blir godkjent.  

11.03.21 – Ungdomsråd 

UR- 07/21 – Vedtak:  

Møteprotokoll blir godkjent.  

08/21: Møteplan 

Frå vedtekter til Osterøy Ungdomsråd:  

• Ungdomskoordinator har ansvar for å kalle inn ungdomsrådet etter møteplanen til H-

styret. 

• Ungdomsrådet skal ha minimum 4 møter i året og kan ha fleire møter ved behov. 

11.03.21 – Ungdomsråd 

Behandling:   

Felles samtale om kva dagar og klokkeslett som passar med tanke på skule og buss. Ønsker 

at koordinator sett opp neste møte litt før neste heradsstyremøte, enten 23.03 eller 

26.03.  

Ønsker fysiske møter, då det er viktig for kvaliteten på møta. Digitale møter vurderast etter 

behov.  

UR- 08/21 – Vedtak:  

Ungdomskoordinator, Josefin Vevle, kallar inn til møte i forkant av heradsstyremøte.   



 

Vedlegg 1 – saksnummer 10/21 – møteprotokoll for møtet 11.03.21. Side 3 av 3.  

Orienteringssak 1 – gjennomgang av vedtekter for ungdomsrådet 

Koordinator, Josefin Vevle, informerer om at det kan vere nyttig for ungdomsrådet å sjå over 

vedtektene for ungdomsrådet. Forklarar kva vedtektene er, og kva funksjon dei vil ha for 

rådet.  

Ungdomsrådet ønsker å bruke meir tid på gjennomgang av vedtekter seinare. Og vurdere 

om dei skal komme med ei innstilling til heradsstyre.  

I tillegg er det behov for å få konkret informasjon om kva midlar ungdomsrådet har, og 

korleis dei skal brukast. Koordinator, Josefin, hjelper ungdomsrådet å sjekke opp i dette.  

Orienteringssak 2 og 3 blir slått saman. Forventingsavklaring og sakar/fokusområde  

Ungdomsrådet diskuterer kva som er viktig for rådet. Fokus på at måla må være realistiske. 

Koordinator informerer om at ein del av fokusområda til ungdomsrådet er også tatt med i 

oppvekstplanen til kommunen. Avtalar at koordinator, Josefin, undersøker om 

ungdomsrådet kan få meir informasjon om denne planen frå nokon i kommunen.   

Orienteringssak 4 – gjennomgang av invitasjon til Osterøyverkstaden 

Koordinator, Josefin Vevle,  informerer om at medlem i rådet er invitert til å delta på ei 

samling med fokus på Osterøy kommune og kva som er viktig for innbyggarane i kommunen.  

Ingen av dei møtte medlemmane hadde anledning til å delta på dette.  

Orienteringssak 5 – gjennomgang av invitasjon til Fylkesting for ungdom 2021 

Koordinator, Josefin Vevle, informerer om invitasjon til fylkesting.  

Blir ikkje avklart på møtet, då det er einigheit om og vente til Frøya, leiar for rådet også kan 

uttale seg. Sebastian og Theodor er interessert. Avtaler at dette blir tatt opp igjen på eit 

seinare tidspunkt.  

Orienteringssak 6 – Underskriftsak om kommunesamanslåing 

Sebastian informerer om at det er ei underskriftssak på minsak.no som har fått nok 

underskrifter til at saka må bli tatt opp i heradsstyre. Dette er ei sak som er relevant for 

ungdomsrådet å vurdere, og komme med sitt synspunkt på. Ungdomsrådet drøfter saka, og 

ser på ulike argument for og i mot. 

 

Til å signere protokoll bli Sebastian Gran Reigstad, Theodor Solheim Gjenga og Elise Vevle 

valt.  

 



 

Vedlegg 2 – Saksnummer 11/21 – Kommuneplanen sin samfunnsdel. Side 1 av 1  

Henta frå Osterøy kommune si heimeside 

(https://www.osteroy.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/hoyringar-og-

kunngjeringar/kunngjering-kommuneplanen-sin-samfunnsdel-2020-2030/)   

Kunngjering: Kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2030  

Heradsstyret har i sak 006/21 vedteke å leggje ut kommuneplanen sin samfunnsdel 2020 – 
2030 på 1. gongs høyring og offentleg ettersyn i 6 veker, jf. PBL § 11-14. Merknadsfrist er 
sett til 30.april 2021.  

Planen var oppe til 1. gangs handsaming i Heradsstyret, sak 021/19, dagsett i 28.05.2019. 
Det vart samrøystes vedteke å leggje planen ut på høyring etter at vedtekne 
endringsframlegg var tekne inn i planen. Kommunen vart om lag samstundes med i KS-
prosjektet «Samfunnsdelen som lokalpolitisk styringsverktøy». Rådmannen vurderte difor i 
brev datert 26.06.2019  at samfunnsplanen ikkje burde ut på høyring før etter at det er valt 
nytt heradsstyre slik at det nye heradsstyret vil få høve til å påverke prosessen for å oppnå ei 
betre kopling mellom handlingsdel og økonomiplan. Følgja var at Heradsstyret sitt vedtak 
ikkje vart gjennomført som planlagd, men vart utsett til etter kommunevalet i 2019. 
Planarbeidet vart teken opp att i 2020 med det nye heradsstyret. Det har vore gjennomført 
arbeidsmøte med Heradsstyret. 

Planen som no ligg føre er ein omarbeidd og utvida versjon av planen frå 2019 der alle 
endringsframlegg frå sak 021/19 er bakt inn i planen saman med innspel frå 
politikarsamlinga  og faglege innspel frå sektorane. FN sine berekraftsmål, saman med 
folkehelse, klimaomsyn, samfunnstryggleik og samskaping utgjer dei overordna rammene for 
planen. Målstrukturen er endra slik at alle mål er knytt opp mot ein av dei tre overordna 
berekraftsmåla knytt til miljømessig, sosial og økonomisk berekraft: 

Mål 1: Målretta miljø og klimapolitikk 

Mål 2: Gode levekår og attraktive lokalsamfunn, og 

Mål 3: Framtidsretta og mangfaldig næringsliv. 

For samfunnsdelen 2020-2030 vil økonomiplanen, til anna vert vedteke, utgjere 
handlingsdelen til kommuneplanen sin samfunnsdel.   

Merknader og innspel kan sendast til post@osteroy.kommune.no, eller pr brev til Osterøy 
kommune, Postboks 1, 5293 Lonevåg. Merk sendinga «samfunnsdelen». Merknadsfrist er 
30.april 2021. 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med: 

Plansjef Pelle Engesæter   pelle.engeseter@osteroy.kommune.no 

Kommuneplanen sin samfunnsdel 

https://www.osteroy.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/hoyringar-og-kunngjeringar/kunngjering-kommuneplanen-sin-samfunnsdel-2020-2030/
https://www.osteroy.kommune.no/innhald/politikk-og-hoyringar/hoyringar-og-kunngjeringar/kunngjering-kommuneplanen-sin-samfunnsdel-2020-2030/
mailto:pelle.engeseter@osteroy.kommune.no
https://www.osteroy.kommune.no/siteassets/dokument-pdf-filar-osv/hoyringar-og-kunngjeringar/kommuneplanen-sin-samfunnsdel_hs-vedtak240221.pdf


 

Vedlegg 3 – Saksnummer 12/21 - Regional plan kultur, idrett og friluftsliv 2023 - 2035 Vestland. Side 1 av 1  

 

 

   
 Kultur, idrett og inkludering 

KII - Inkludering, strategi og analyse 

 Vår referanse 
Dato 

2021/15645-2 
18.03.2021   

Kommunane i Vestland 
-eldrerådet 
-råd for mennske med nedsett funksjonsevne 
-ungdomsrådet 

  

Invitasjon til arbeidsseminar 9.april - regional plan for kultur, idrett og friluftsliv 

Vestland fylkeskommune har sendt forslag til planprogram for regional plan for kultur, idrett og 

friluftsliv på høyring. Det er gjennomført tre høyringsmøter 16.03.2021 med god oppslutning frå 

kommunar, kulturinstitusjonar og frivillig sektor. 

Som del av fylkeskommunen sitt arbeid med å utvikle medverknad i regional og kommunal 

planlegging, hente kunnskap og bygge nettverk, inviterer vi med dette dei kommunane og dei 

kommunale eldreråda, råda for menneske med nedsett funksjonsevne og ungdomsråda til eit  

digitalt arbeidsseminar fredag 9. april kl 10-12. 

Målet med arbeidsseminaret er:  

a) Gjere kjent arbeidet med regional plan for kultur, idrett og friluftsliv og presentere forslag til 

planprogram.  

b) Drøfte kvifor og korleis råda på ulike nivå kan og bør bidra i planlegginga.  

 

I forslaget til planprogram er det særleg plantema (kap 6) som er mest relevant å drøfte. Du finn 

dokumentet her: https://www.vestlandfylke.no/globalassets/kultur/regional-plan-for-kultur-idrett-

og-friluftsliv-20232035/hoyringsutkast-planprogram-for-regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv-

20232035.pdf 

Høyringsfrist på planprogrammet er 20.april, så bruk gjerne høve til å formulere ev innspel til 

planprogrammet saman med kommunen.   

Påmelding innan 7.april her:  https://vlfk.pameldingssystem.no/hoyringsmote-og-arbeidsseminar-

om-regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv 

Du vil få tilsendt tilkoplingslenke kort tid før møtet.  

Med helsing 

 

Per Morten Ekerhovd  Ingebjørg Erikstad 

Fylkesdirektør  konst seksjonssjef 

https://www.vestlandfylke.no/globalassets/kultur/regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv-20232035/hoyringsutkast-planprogram-for-regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv-20232035.pdf
https://www.vestlandfylke.no/globalassets/kultur/regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv-20232035/hoyringsutkast-planprogram-for-regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv-20232035.pdf
https://www.vestlandfylke.no/globalassets/kultur/regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv-20232035/hoyringsutkast-planprogram-for-regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv-20232035.pdf
https://vlfk.pameldingssystem.no/hoyringsmote-og-arbeidsseminar-om-regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv
https://vlfk.pameldingssystem.no/hoyringsmote-og-arbeidsseminar-om-regional-plan-for-kultur-idrett-og-friluftsliv


 

Vedlegg 4 – Orienteringssak 1 – Nasjonal spørreundersøkelse til barne- og 

ungdomsråd: Et bra sted å være – slik barn og unge ser det. Side 1 av 1 

 

 

 

 

Nasjonal spørreundersøkelse til barne- og ungdomsråd: Et bra sted å være – slik barn og unge ser 

det 

Ungdom og Fritid og Redd Barna inviterer alle barne- og ungdomsrådene i Norge til en nasjonal 

spørreundersøkelse om ungdomsklubber og møteplasser. Hensikten med undersøkelsen er å samle 

inn kunnskap om barn og unges opplevelser og meninger knyttet til ungdomsklubbtilbudet i sin 

kommune. Innspillene og kunnskapen fra spørreundersøkelsen skal danne grunnlaget for en rapport 

med funn og anbefalinger for treffsikre løsninger og tiltak.  

Barnekonvensjonen artikkel 31. slår fast barn og unges rett til lek og fritid, uansett hvem de er og 

hvor de kommer fra. Som en følge av dette har regjeringen signert Fritidserklæringen, som sier at alle 

barn i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Til tross for dette er det mange unge som 

møter barrierer som hindrer dem i å delta på fritiden. Redd Barnas Oppdrag 31: Rett på fritid, hvor 

innspill fra hundrevis av barn og unge over hele Norge ble samlet inn, avdekket at mangel på 

møteplasser og ungdomsklubber var en viktig barriere for deres mulighet til å få oppfylt sin rett til lek 

og fritid. Til tross for kunnskap om de positive effektene av ungdomsklubben, er det store variasjoner 

i hvordan tilbudet er rundt om i Norge, blant annet knyttet til åpningstider, antall klubber og hvilke 

aktiviteter som tilbys. Det er heller ingen garanti at tilbudet er tilrettelagt for barn og unge med 

nedsatt funksjonsevne. Barnekonvensjonens artikkel 12. fremhever barn og unges rett til å si sin 

mening i alle saker som angår dem. Det er dere som vet best hva som er viktig for barn og unge. 

På bakgrunn av dette ønsker vi å kartlegge hvordan det står til med ungdomsklubbtilbudet i norske 

kommuner, slik barn og unge ser det. Derfor håper vi dere som barne- og ungdomsråd har mulighet 

til å fylle ut denne spørreundersøkelsen sammen. Vi vil vite mer om ungdomsklubbtilbudet 

(eventuelt mangelen på tilbud) i ditt nærmiljø, og hvilken betydning dette har for de unge 

innbyggerne i kommunen. Derfor er det ønskelig at også dere som ikke har et ungdomsklubbtilbud i 

kommunen svarer på undersøkelsen. I den grad det er mulig for dere ber vi dere om å svare så 

nøyaktig som mulig i tråd med hvordan situasjonen er for barn og unge i din kommune.  

Spørreundersøkelsen tar ca. 25 minutter, og den er helt frivillig å gjennomføre. Dere kan når som 

helst trekke dere fra å svare, og det er fullt mulig å hoppe over spørsmål dere ikke ønsker å svare 

på. Svarene er anonyme, og det vil ikke komme frem i den endelige rapporten hvem det er som har 

svart hva.  

Spørsmålet om hvilken kommune dere svare for, vil bare bli brukt til å dele inn svarene i henhold 

til kommunestørrelse (ca. antall innbyggere) – kommunenavnet vil ikke komme frem i rapporten.  

Vi ønsker samlet svar fra barne- og ungdomsrådene i din kommune. 

Vedlagt ligger en PDF-kopi av alle spørsmålene, som dere kan se på sammen for å forberede dere 

før dere fyller inn svarene digitalt sammen.  

 

Frist for å svare er 16.april 2021. 


