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UNG I OPPLAND - UNGDOMSSTRATEGI FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE 

2018 - 2021 - UTTALE FRA NORDRE LAND UNGDOMSRÅD  

 

Sammendrag: 

 

Nordre Land ungdomsråd har mottatt utkast til ny ungdomsstrategi for Oppland 

fylkeskommune 2018 – 2021 til uttale. Rådmannen mener at ungdomsrådet bør uttale seg om 

utkastet på fritt grunnlag og legger saken fram uten innstilling.  

 

Vedlegg: 

  

 Ung i Oppland - Utkast til ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018 – 2021 

  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

 Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Nordre Land kommune fikk i august 2017 tilsendt utkast til ny ungdomsstrategi for Oppland 

fylkeskommune 2018 – 2021. Ungdomsrådet er invitert til å uttale seg om utkastet. Fristen 

for å komme med uttale er satt til 15. september 2017. 

 

Regional planstrategi 2016 - 2020 

Det er vedtatt i Regional planstrategi 2016-2020 at Oppland fylkeskommune sin 

ungdomspolitikk skal rulleres i perioden. Det foregår en større prosess rundt dette, da det er 

bestemt at man lager en ny ungdomsstrategi (ikke politikk), slik at denne henger bedre 

sammen med resten av fylkeskommunen sine øvrige styringsdokumenter.  

Disposisjon og prosess til ny ungdomsstrategi ble vedtatt i fylkesutvalget 21.2.2017, og 

saken ble lagt til komité for opplæring og kultur. Komitéen har hatt flere møter hvor 

strategiarbeidet har vært fulgt opp og diskutert. Det er en tverrfaglig arbeidsgruppe i 

fylkeskommunen som fører strategien i pennen. Arbeidsgruppa har utarbeidet et utkast som 

nå er sendt ut på høring.  

 

Formålet med ungdomsstrategien  

Det skal være godt å være ung i Oppland. Ungdomsstrategien skal bidra til at ungdom i 

Oppland får gode livsvilkår, utviklingsmuligheter og attraktive lokalsamfunn. Gode og 

trygge ungdomsår skal bidra til tilhørighet og lyst til å reise ut og flytte tilbake. Strategien 

skal vise vei for utvikling, være spisset og forenklet og det skal settes fokus på enkelte 

områder i perioden for å styrke ungdomssatsingen i fylket.  



 

Visjon og hovedmål  

Visjon: "Godt å være ung i Oppland"  

Hovedmål: I Oppland skal all ungdom trives i et trygt og inkluderende oppvekstmiljø og få 

muligheten til å utvikle sine ressurser gjennom aktiv deltagelse i skole, fritid og samfunnsliv.  

 

Det er fire hovedsatsingsområder i strategien  

- Deltagelse, trivsel og psykisk helse  

- Kultur og fritidstilbud  

- Entreprenørskap  

- Trygg og tilgjengelig transport  

 

Dette er store og brede områder, som vil bli spisset og konkretisert gjennom et 

handlingsprogram for vedtatt strategi.  

 

Sentrale saker det ønskes innspill på er:  

1. Hvordan samsvarer mål og satsingsområder med deres kommune/region sine 

satsinger?  

2. Er det enkelte områder vi bør ha spesielt fokus på?  

3. Ut fra egne erfaringer og utfordringsbilde: Hva mener dere er viktige temaer og 

områder under de fire hovedsatsingene?  

4. Hvordan kan vi sammen bidra til at ungdom trives og har det trygt og godt i fylket 

vårt?  

5. Hvordan kan vi sammen bidra til at ungdom får utviklet ressursene sine på best mulig 

måte?  

6. Er det spesielle områder dere satser ekstra på når det gjelder ungdom?  

 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen mener ungdomsrådet bør få sjansen til å uttale seg om utkastet til ny 

ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018 – 2021 på fritt grunnlag, og legger derfor 

saken fram for ungdomsrådet uten innstilling. Rådmannen foreslår likevel at ungdomsrådet 

tar utgangspunkt i de 6 punktene fylkeskommunen ser på som sentrale, og som er gjengitt i 

saksopplysningene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde  Nordre Land ungdomsråd til å fatte slikt vedtak: 

 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 1. september 2017. 

 

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann       Svein Ladehaug 
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