
   

Innkalling 
av 

Ungdomsra det 
 

Møtedato: 23.09.2021 

Møtestad: Heradsstyresalen på Rådhuset 

Møtetid: 14:00 – 16:00 

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

Silje.  

Dersom du ikkje kan delta på møtet må du melde i frå til Silje Solberg om dette, du kan 

sende e-post til silje.solberg@osteroy.kommune.no eller tekstmelding på 48480742.  

Sakliste 

Saksnummer:  Tittel:  
24/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

25/21 Godkjenning av møteprotokoll* 

26/21 Framtidas kulturtilbod for barn og unge* 

27/21 Planprogram: kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 

 

Orienteringssaker:  Tittel:  
1 Oppsummering av status på tidlegare saker 

2 Møtedatoar hausten 2021 

3 Plan for vidare arbeid i ungdomsrådet 
 

 

 

20.09.21 

Silje Solberg 

Koordinator og sekretær for ungdomsrådet 

 

 

Saker med * er det vedlegg til.  



   
 

 Møteprotokoll 
for 

Ungdomsråd  

Møtedato: 01.06.2021 
Møtestad: Digitalt møte via teams 
Møtetid: 14:00 – 16:00  
 
Frammøtte medlemmer  Rolle:  Representant frå:  

Frøya Ahmer Solberg Leiar  OVGS 

Sebastian Gran Reigstad Nestleiar   OVGS 

Theodor Solheim Gjenga Medlem DUO 

Lukas Bysheim Isvik Medlem Idrett 

Elise Vevle Medlem Kultur 

 

Andre som deltok på møtet:  

Josefin A. Vevle (koordinator og sekretær for ungdomsrådet)   
Linda Svidal Nordås, leiar for kultur og mangfald.  
  

 

Saksliste 

Saksnummer:  Tittel:  

20/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

21/21 Godkjenning av møteprotokoll 

22/21 Planprogram: kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 

 

Orienteringssaker:  Tittel:  

1 Oppsummering av tidlegare saker 

2 Plan for vidare arbeid i ungdomsrådet 

 

Orientering: Linda Svidal Nordås gav informasjon om planprogram for idrett, friluftsliv og 

fysisk aktivitet 

 

20/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste vert godkjent.  

 

 

 



   
01.06.21 – Ungdomsråd 

 

UR- 20/21 – Vedtak:  

Innkalling og saksliste med vert godkjent, med sak om helsestasjon for ungdom tatt vekk.  

21/21: Godkjenning av møteprotokoll 

Møteprotokoll blir godkjent.  

01.06.21 – Ungdomsråd 

UR- 21/21 – Vedtak:  

Møteprotokoll blir godkjent.  

22/21: Planprogram: kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Linda orienterer om planprogrammet for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Oppfordrar 

ungdomsrådet til å komme med innspel på kva spørsmål om er viktig å svare på i denne 

planen.   

 

01.06.21 – Ungdomsråd:  

 

Behandling:   

Frøya Ahmer Solberg kjem med forslag om at ungdomsrådet kjem med innspel til 

planprogrammet etter sommaren. Og dermed tar saka opp igjen på neste 

ungdomsrådsmøte.  

 

UR- 22/21 – Vedtak:  

Ungdomsrådet arbeider med høyringsinnspel til planprogram for idrett, friluftsliv og fysisk 

aktivitet på neste møte. Einstemmig vedtatt  

Orienteringssak 1 – Oppsummering av status på tidlegare saker  

Koordinator, Josefin Vevle, går kort gjennom at forslag til vedtekter for ungdomsrådet er 

sendt inn, og at det kjem tilbakemelding på kva tid denne saka blir tatt opp i heradsstyret.  

Går kort gjennom Sommar på Osterøy sin plan. Ungdomsrådet syns det er dumt at det ikkje 

er tilbod om aktivitetar for ungdom på vidaregåande, særleg musikkproduksjon hadde vore 

ønskeleg. Ønsker å få dette til i sommar. Koordinator avtalar at ho undersøker dette med dei 

som organiserer, og med vidaregåande.  

Orienteringssak 2 – Plan for vidare arbeid i ungdomsrådet 

Ungdomsrådet drøfter plan vidare for møter. Alle er einig om at neste møte blir etter 

sommarferien. Sett ikkje opp dato etter sommarferien.  

 

Til å signere protokoll blir Frøya Solberg, Sebastian Gran Reigstad og Elise Vevle valt.  



   
Hvis barn og unge fikk bestemme selv: 23 tiltak for å styrke kunst- og kulturtilbudet 

 1. Lage flere tilbud tilpasset ulike aldersgrupper på offentlige kunstinstitusjoner 

 2. Styrke samarbeidet mellom barn og unge og profesjonelle kunst- og kulturaktører  

3. Ivareta og styrke UKM og andre nasjonale og regionale møteplasser for kulturinteressert ungdom  

4. Styrke og etablere ordninger for talentutvikling og yrkesrettet undervisning innen kunst- og 

kulturfag for barn og unge  

5. Innføre universell utforming på alle kunst- og kulturarenaer 

6. Styrke mulighetene for utøvelse av kunst og kultur for barn og unge med nedsatt funksjonsevne  

7. Lage mer, bedre og lettere tilgjengelig informasjon om eksisterende kunst- og kulturtilbud  

8. Styrke rabattordninger for billigere inngang for barn og unge på ulike kulturtilbud  

9. Fjerne ventetiden på kulturskolene og senke prisen for deltagelse  

10. Etablere offentlige støtteordninger for ungdom i distriktene slik at det blir enklere å ta del i større 

kulturarrangementer  

11. Utvide og senke prisene på kollektivtilbudet slik at det blir enklere å reise til og fra ulike 

kulturaktiviteter  

12. Styrke kunst- og kulturtilbudet i barnehager  

13. Gjennomføre flere besøk av Den kulturelle skolesekken i skoletiden  

14. Ansette flere faglærere i praktisk-estetiske fag  

15. Tilgjengeliggjøre flere fysiske møteplasser for gaming og LAN-arrangementer  

16. Etablere flere arenaer for opplæring i, og erfarings- og kompetanseutveksling innenfor, digitale 

medier og kunstuttrykk  

17. Løfte frem digitale medier og kunstuttrykk på lik linje med andre kulturformer  

18. Etablere flere arenaer for kulturutveksling  

19. Ivareta gamle og etablere nye fritidsklubber og uformelle møteplasser  

20. Ivareta og styrke bredden i lokale kulturtilbud  

21. Styrke alle bibliotek med relevant barne- og ungdomslitteratur og gratis utlånsordninger for 

utstyr for ulike typer kunstutøvelse og kreativ virksomhet  

22. Styrke barn og unges medbestemmelse i utformingen av kulturtilbud 

23. Legge til rette for selvorganiserte aktiviteter i takt med endringer i barne- og ungdomskulturen 



   

 


