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REFERAT FRA UNGDOMSRÅDSMØTE 08.03.19 
 
Referent: Ida Storberget/Sander Willassen 
Sted: Beredskapssenteret 
Varighet: 12.00-14.00 
 
Møtedeltakere: 
Magnus Øverlier, Magnus Hansen, Janni Øiom Askvig, Sigurd Bøe Stenseng, Tobias 
Jevnesveen, Markus Midteng Vikersveen, Amalie Noraker Pettersen, Sander Holte, Åsne 
Walbye Søhagen, Dina Haug Tvinnereim, Thoe Remy Bakke og Tuva Olsen 
 
Beskrivelse: 

1. Innkalling og saksliste er godkjent med følgende merknader: Henrik Høibakk er ikke 
med i ungdomsrådet(feil oppført) Magnus Øverlier var glemt oppført.  

 
2. Evaluering av UKM 

a. Bra oppmøte 
b. Bra gjennomføring  
c. Bra antall deltagere på både scene og kunst 
d. Bedre livestreaming(gjerne med flerkamera og videokamera), bra 

kameraproduksjon  
e. Litt for mange gikk i pausa, hva kan vi gjøre med det? 

 Kahoot i pausa med premie 
f. Musikk under visningen av bildene   

 
3. Helsestasjon for ungdom 

a. Manglende oppmøte på temakveldene. Avgjort å ikke gjennomføre resten av 
temakveldene planlagt i vår. Vil heller finne årsaker til at det ikke fungerer i 
dagens form. 

b. Vanskelig å vite hvorfor ingen møter. De vet ikke helt hvorfor ungdommene 
ikke møter. Kan være manglende tid, dårlig tidspunkt. Man vet ikke helt 
hvorfor de ikke velger å prioritere det. Vanskelig å oppgi en grunn. Kan hende 
det burde være et annet sted – klubben er fristedet til ungdommen. Kanskje 
ungdommene ikke føler behovet for å lære om disse temaene utenfor skolen? 
Mange vet mye om det fra før. For de på videregående er det både vanskelig 
tidspunkt og vanskelig å dra dit. Kan oppleves tabu å dra dit – det kan oppleves 
stigmatiserende. Vi er så få – det ville vært annerledes hvis det var et større 
miljø. Fortsatt uklarhet rundt tid og sted. Høy terskel for de som faktisk har 
behov for å være der. Transport er et problem. 

Konklusjon:  

Dato............... 08.03.2019 
Vår Ref.......... SW-2710/19 
Arkiv............. C10  
Saksnr............ 18/1156 
Deres Ref.......  

mailto:epost@sondre-land.kommune.no
file:///C:/ESA%20maler%20v82%20arbeidsmappe/051217%20std%20maler/www.sondre-land.kommune.no


 2 

Tror det er behov for det, men at det må gjøres på en annen måte. Kanskje ha 
det i tilknytning til skolen  kanskje i matfri og FYSAK i auditoriet. Ungdommen 
har andre kanaler der de lærer om psykisk helse  må finne en annen form på 
det en undervisning slik det er i dag. Må spørre skolen hva som er mulig å få til. 
Undersøke nærmere om det er mulig å få til en obligatorisk gang for hvert trinn 
for informasjon, og så frivillig en gang i mnd. SLT-koordinator tar dette videre. 
 
 

4. Søndre Land i møtet med Framtida 
a. Magnus informerer om arbeidsverkstedet med Telemarksforskning. Det ble 

presentert befolkningsstatistikk, og ulike scenarioer for framtida. Holdninger er 
viktig. At vi som bor her snakker positivt om kommunen. Ungdomsrådet har 
fått i oppgave å si noe om hvordan kommunen bør utvikles, og hva som er 
viktig for framtida.  

b. Konkrete innspill fra ungdomsrådet angående hvordan gjøre bygda attraktiv for 
de unge: Det hadde vært fint med flere butikker, og flere fritidsaktiviteter. 
Klubben trekkes fram som viktig. Det samme med Kråkvika. Mange tilbud for 
folk i ungdomsskolealder, men når folk begynner på vdg og blir unge voksne, så 
er det veldig få tilbud. Det er ofte her folk faller fra i idretten, og det trengs 
flere tilbud til denne aldersgruppa. Det er for få ting som skjer  
hendelser/happenings. Veldig dårlig kollektivtransport. Holdningene er dårlig 
innad i kommunen og mellom bygdene. Du blir sett ned på hvis du er fra andre 
steder enn Hov.  
Det må bygges flere leiligheter i grei prisklasse som kan trekke til seg unge 
voksne, f.eks. studenter. Bygge hytter for å øke turismen. Det kan gjøre at 
prisene på hus/eiendom øker, det blir mer attraktivt, kan skape flere 
arbeidsplasser, det fører med seg mye. Det er for dårlig internett rundt i 
kommunen. Det prioriteres ikke nett til alle. For dårlig internett kan gjøre at 
man flytter fordi det ikke fungerer når man går på videregående.  Mye dårlig 
omtale i media.  
Konklusjon:  

 Legge til rette for turisme – Randsfjorden, Trevatn, skiområder, 
 Hyttebygging 
 Boligbygging – attraktive boliger for unge  
 Legge til rette for flere arbeidsplasser 
 Flere typer butikker 
 Bra med fysak på slus – noen positive markedsføringselementer av 

kommunen 
 Flere møteplasser enn klubben  
 Mer åpent på ungdommenshus 
 Ballbinge i Hov 
 Vinteraktivitet: aking, skipark – odnesbakken – utvikle randslunden 
 Tiltrekke seg studentmiljøet på NTNU 
 Bedre kollektivtransport  
 Sørge for Fibernett til hele kommunen – avhengig av bra internett 

både i skole og jobb 
 Lage en grønnpark i sentrum for å skape liv 
 Lage kråkevika til eldorado område om sommeren 
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 Stupetårn – grillmuligheter – sanitæranlegg -  strøm – 
dusjmulighet – oppholdssted under tak – vanntrampoline – 
gjøre området fra volleyballbanen og mot fjorden mer åpent 

 
5. Tid for Tømmer  

a. Ungdomskvelden:  
 Må ha vannhinderløype som i 2018 
 Volleyballturnering 
 Vanntrampoline?  
 Boblefotball? 

b. Lørdag:  
 Ha ungdommens hus åpent 
 Kanskje hoppeborg og dinosaurtunnel for de mindre barne? 

 
6. Valg 2019  

a. Vi gikk gjennom hvilke politiske partier som er i vår kommune og deres 
ordførerkandidater 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Søndre Land kommune 
 
 
 
Sander Willassen 
Kulturkonsulent 

 
Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift 

 
Vedlegg:  
    
Kopi:  
  Ida Storberget  

Arne Skogsbakken  
Pål Rønningen  

 
 


