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Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Even Røste Strømsjordet   

Medlem Silje Marie Erstad Lien FO  

Medlem Annine Stlorbråten Stadsvold FO  

Medlem Kristoffer Trøen Hansen   

Nestleder Jonas Urang Andersson FO  

Leder Per Kvarberg   

Medlem Tilla Mathea Larsen   

Medlem Pernille Langseth   

Medlem Martin Dokken FO  

Medlem Henrik Granseth   

Medlem Nora Felde Sevaldrud   

 

NORDRE LAND KOMMUNE, Nordre Land ungdomsråd, den 12. september 2017  

 

 

…………………………………………….. 

 



 

SAK NR.: 10/17  

UNG I OPPLAND - UNGDOMSSTRATEGI FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE 2018 - 

2021 - UTTALE FRA NORDRE LAND UNGDOMSRÅD  

 

Behandling: 

 

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? 

 

 

Vedtak: 

 

Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018 – 2021 – uttale fra Nordre Land 

ungdomsråd: 

 

1. Vanskelig å mene så mye om samsvar mellom mål og satsingsområder fordi 

kommuneplanens samfunnsdel er under revidering. Likevel er det mye som stemmer. 

Mange trives på skolen og opplever mestring på fritidsaktiviteter. Har «Ungt 

entreprenørskap» og elevbedrifter. Opplever at kollektivtilbud blir stadig dårligere. 

Denne trenden må snus! Kollektivtilbudet både internt i Nordre Land og mellom 

Nordre Land og Gjøvik/Lillehammer bør bli mye bedre. 

 

2. Viktig å ta vare på dem som havner utenfor, forebygge psykiske helseproblemer og 

inkludere alle. Bra kulturtilbud. Mye er organisert og tilrettelagt. Ofte vanskeligere å 

finne på noe utenom de organiserte tilbudene. Viktig med uorganiserte aktiviteter, der 

ungdom kan bestemme selv. Også viktig med bedre kollektivtilbud, bl.a. med bedre 

koordinering mellom de ulike rutene. Det bør tilrettelegges for kontinuerlig drift av 

ungdomsbedrifter. 

 

3. Det bør gjøres enklere å kontakte helsesøster. Nordre Land ungdomsråd støtter 

innholdet i utkastet når det gjelder kultur og fritid og entreprenørskap. Det oppleves til 

tider at enkelte bussjåfører ikke kjører etter forholdene. 

 

4. Det oppleves hovedsakelig som trygt og godt og vokse opp i Oppland. Det er viktig 

med godt fritidstilbud, gode kommunale tjenester og attraktive jobber slik at ungdom 

velger å flytte tilbake etter endt utdanning. Særlig er det viktig at det etableres nye 

bedrifter og at det til en hver tid er god tilgang på varierte arbeidsplasser. Også viktig 

med dyktige lærere som tar vare på elevene og sikrer at alle trives på skolen og har 

størst mulig utbytte av skolegangen. Tilbudet på videregående skole må forbedres med 

flere ulike linjer på hver skole, slik at ungdom har større valgmuligheter der de bor.  

 



5. Gi ungdom muligheten til å satse ordentlig på det de interesserer seg for, det være seg 

skole, kultur/fritid og jobb. Det er for eksempel viktig at de som ønsker å satse på en 

karriere innen idrett eller kulturelle uttrykksformer får anledning til dette – helst der de 

bor, og at det finnes attraktive jobbtilbud lokalt i hele Oppland. 

 

6. Trivsel er subjektivt, og mangfold er derfor viktig i alle deler av samfunnet i hele 

Oppland. I Nordre Land har ungdomsrådet derfor funnet det riktig å støtte et bredest 

mulig spekter av aktiviteter. Ungdomsrådet har dessuten alltid verdsatt den lokale 

ungdomsklubben og støttet driften av denne.  

 

 

SAK NR.: 11/17  

ÅPEN POST  

 

Behandling: 

 

Rehabilitering av friidrettsanlegget på Dokka stadion og bygging av ny idrettshall i Torpa. 

 

Utskrift til: Rådmannen 

 

 

Vedtak: 

 

I forbindelse med fellesmøte med budsjettorientering 23. oktober, ber ungdomsrådet om å bli 

orientert om framdrift og beslutningsprosess når det gjelder rehabiliteringen av 

friidrettsanlegget på Dokka stadion og byggingen av ny idrettshall i Torpa. 
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