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Referat frå møte i Øystre Slidre ungdomsråd 
 

Dato / tid: torsdag 26.januar 2023 kl.16.15 
Stad: Tingvang 
Møtt: Eirik Mørstad Bråthen, Ingrid Stalenget, Margit Onstad, Jostein Sørengen (digitalt) 
Ikkje møtt: Kathrine Kolbjørnshus, Heidi Hauge, Erlend Aasan 
 
 
 

23/01 Prioritering av søknadar : Bufdir – tilskot til inkludering av 
barn og unge 2023 

 

Bakgrunn for saka:  
Øystre Slidre kommune har fått inn to søknadar til tilskotsordninga «tilskudd til inkludering av barn og 
unge 2023» hos Bufdir, innan ordninga for Frivillige og private søkjarar.  
 
Kommunen skal vidaresende søknadane til Bufdir med prioritering av søknadane. Ungdomsrådet i 
Øystre Slidre skal koma med innspel, og rangere dei innkomne søknadane.  
 
 

Saksutgreiing:  
 

Det har kome inn to søknadar ungdomsrådet skal prioritere.  

Søknad # 458024 – Nettverket E-sportsenter (NE-S)  
NE-S søkjer om midlar innan aktivitetstype §4-1 Kultur-, fritids og ferieaktivitet 
 
Søknad #450268 – Beitostølen aktiv & skiskole AS  
Beito Aktiv & skiskole AS søkjer om midlar innan aktivitetstype §4-2 Jobbtilbud og veiledning  
 
 

Bufdir om tilskotsordninga:  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til 

mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, 

deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.  

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, 

organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.  
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Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å 

havne i utenforskap. 

Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: 

Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år. 

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i 

samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:     

• Å vokse opp i familier med lavinntekt  
• Manglende sosialt nettverk  
• Manglende tilknytning til skole/arbeid   
• Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter  

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre. 

 

Spørsmål om habilitet:  
 
Ungdomsrådet vurderte Eirik M. Bråthen, som er styreleiar i Nettverket e-sportsenter, og som er ein 
av søkjarane, som innhabil i saka. Vara var invitert til møtet, men kunne ikkje stille. Med øvrig fråfall, 
var det berre tre representantar for ungdomsrådet som var med på å vurdere saka.  
 
Jostein deltok ikkje i fysisk i møtet, men har oversendt si vurdering og stemme.  
  
 

Vedtak:  
Ungdomsrådet rangerar søknadane til Bufdir med følgjande prioritering, med 2 mot 1 stemme.  
 
1.prioritet 
Søknad # 458024 – Nettverket E-sportsenter (NE-S)  
NE-S søkjer om midlar innan aktivitetstype §4-1 Kultur-, fritids og ferieaktivitet 
 
2.prioritet 
Søknad #450268 – Beitostølen aktiv & skiskole AS  
Beito Aktiv & skiskole AS søkjer om midlar innan aktivitetstype §4-2 Jobbtilbud og veiledning  
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23/02 Møteplan – vår 2023 
 

Bakgrunn for saka:  
Ungdomsrådet skal sette opp møteplan for fyrste halvår, 2023.  
 
 

Vedtak:  
 
Møteplan 
Torsdag 9. februar 
Torsdag 9. mars 
Torsdag 13.april 
Torsdag 11.mai 
Torsdag 1.juli 
 
Forhandlingsmøtet skal gjennomførast i månadsskiftet april/mai. Ungdomskonsulenten avtalar dato 
med ordføraren og kommunalsjefen.  
 
 
 
 
 
 
 
Skrivar  
Øystein Skattebu 
Sekretær for ungdomsrådet  


