
Referat fra møtet mellom Ungdomsrådet 

og representanter fra Vang Kommune 

(administrasjon og politikere) 06.01.2022 
 

Sted: Teams / Referent Marta Bjørnøy Lalim  

Saker:  

 

1. Saker fra Ungdomsråd 15.12.21: Ungdommens Fylkesting: Teams og fysisk møter (Hamar). 

Sosialt og faglig, engasjerende. Innlandet Fylke – ungdommen ønsker ikke oppsplitting. Kan 

være utfordrende at ungdommene må reise helt til Hamar. Finner vi en god løsning for 

representantene for eksempel at en voksen kan være med til Hamar? Ungdomsrådene i 

Valdres – representanter fra noen av de andre kommunene. Kommer en ny person fra 

fylkeskommunen som skal organisere det.    

2. Ung i Vang: Godt opplegg, bra miljø, samhold rundt aktivitetene, koronabegrensing gjør at 

det er vanskelig å være Ung i Vang akkurat nå. Bredt tilbud til alle. Andre mener det er kan bli 

for styrt. Undersøkelse på prosjektet planlagt i samarbeid med Mona.  

3. Undersøkelsen: Innbyggerundersøkelsen som ligger på nettsiden. Verdifullt at ungdomsrådet 

deltar for prioriteringen av kommunes utvikling fremover.  

4. Godtgjørelse: Andre Valdres-kommunene gir godtgjørelse til Ungdomsrådet for å delta på 

møtet. Vestre og Østre gir en fast sum til leder og møtegodtgjørelse til de andre. Marta 

sjekker opp i OK-forum hva slags retningslinjer som ligger til grunn i de andre kommunene. 

5. Tur for U-rådet på nyåret: Aktivitetstur til Hamar før jul ble avlyst. Ungdomsrådet ønsker 

egen tur for å bli bedre kjent og trygg på hverandre. Er begrensninger mtp korona, økonomi 

og praktiske muligheter. Ligger under UK-etaten å følge det opp videre.  

6. Varm mat på skolen: Ungdomsrådet har forslag til et måltid i måneden. Utfordringer at man 

ikke spiser frokost og ikke har med seg lunsj. Prøveprosjekt frem til sommeren. Hva er 

mulighetsrommet her, både knyttet til økonomi. Frivillige kan lage maten? Kunne 

dagsenteret vært med? Frivilligsentralen, Aktive Saman, Bygdekvinnelaget, 

produksjonskjøkken på Vangsheimen. Gjort en kartlegging. Marta tar en kontakt med Joanke. 

7. Sentrumsutvikling: Ønsker møteplass for ungdom som er tilgjengelig, varm og lavterskel. 

Også utfordringer til transport. Samspill mellom generasjoner? Etter skolen og frem til 

kvelden. Hvordan løser vi det med transport? Lokalbuss, skolebuss, Kan man starte en 

lokalbuss som kan plukke opp ungdommer langs veien? Hjem for 69,- begrenser seg. Enten 

for unge eller så slutter aktiviteten for tidlig.  

8. Fritidsaktiviteter: Havner utenfor hvis man ikke følger fotball eller ski for eksempel. Målet 

med Ung i Vang har vært å skape trygge arenaer for ungdommen i Vang, men har vært en litt 

treig start pga korona. Snakk om å bytte skole blant flere fordi de føler seg utenfor. Hva kan 

vi gjøre sammen for at barn og unge skal ha det bra i Vang fremover. Viktig at informasjon 

kommer fra Ungdomsrådet til politikere og ledere slik at vi kan møte de utfordringene vi har. 

Viktig med den fysiske tilstedeværelsen. Mange lag og foreninger man kan engasjere seg i.  

 



 

 


