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Ungdomsrådsrepresentantene fra alle tre ungdomsråd ble fordelt på tre grupper. De 
plukket selv hvilke tema de var mest opptatt av, og hva de ville diskutere tilbake på 
gruppa. Her er resultatene av diskusjonene innad i gruppene.  
 
 
 
Gruppe 1 
Helsestasjon for ungdom 
Det er ønskelig at helsestasjon for ungdom enten er stasjonert på skole (v/ helsesøster), 
eller at man sentraliserer tilbudet til to større fagmiljø, med lengre åpningstid, på Vinstra og 
Ringebu 
 
Ungdomsråd 
Det er ønskelig med ett ungdomsråd, som er større enn rådene er pr i dag. 20 
representanter, fra alle steder i kommunen.  
Sammensetning bør gjøres slik NFK gjør det i dag; innvelgelse fra flere geografiske 
områder (via skolene/elevråd).  
 
Fri leie 
Ønsker å sentralisere fri leie til færre anlegg i de nåværende kommunesentra for at flere 
skal møtes. 
 
Barneskole/barnehage 
Ønsker å opprettholde tilbudene der de er, så langt det lar seg gjøre. Kompetanse og 
økonomi er viktige forutsettinger.  
 
Engangssum på 35 mill 
Gruppa mener at engangssummen på 35 mill. fra kommunaldep. bør brukes innen 
helsesektor, til skaping av arbeidsplasser og inneneldreomsorg.  
 
Ungdomsskole 
Strukturen beholdes nesten som nå, men vil flytte ungdomstrinnet på Skåbu oppvekst til 
Vinstra. Ungdommen i Skåbu har ikke alltid mulighet til å komme ned, viktig at de ikke blir 
isolert fra andre ungdommer i kommunen frem til vgs. Mer sosialisering dersom man går 
US på Vinstra.  
 
Transport 
Kommunen bør legge til rette for et transporttilbud innad i kommunen. Skåbygginger bør 
eksempelvis kunne delta på fritidsaktiviteter på Fåvang. Man skal få drive med det man vil, 
samme hvor i kommunen man bor.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultat gruppearbeid 

Kommunereform - The Game 
mandag 7. mars 

2 

 
Gruppe 2 
Sentralisering 
Viktig at ungdomstilbudene er desentralisert - blir langt (og dyrt) å kjøre hvis ikke.  
 
Ungdomsråd 
Ett stort ungdomsråd i ny kommune. Må være folk fra både Kvam og Fåvang; alle 
tettsteder skal være representert.  
 
35 mill 
Engangssummen bør brukes på flomsikring, og månedskort/årskort på transport innad i 
kommunen, både for eldre og ungdom.  
 
Ungdomsskole 
Skal være som det er nå.  
 
Fri leie 
Videreføres på dagens nivå 
 
Transport 
Faste bussruter innad i kommunen for både eldre og ungdom.  
 
Ungdomsklubb 
Trenger ikke ungdomsklubb i Skåbu og på Sør-Fron, bør sentraliseres til Ringebu og 
Vinstra, med destod større ungdomsklubbmiljø.  
 
Engangssum 35 mill 
Ønsker kommunal bowlinghall. Langt å reise pr i dag til nærmeste bowlinghall.  
(blir påpekt i etterkant at dette også vil være et kjærkomment tilbud for alle hytteturister i 
en ny storkommune). 
 
 
 
Gruppe 3 
Tilbud om helsestasjon for ungdom 
Viktig at tilbudet finnes utenom skoletida. Fungere ikke så bra på Ringebu, fungerer noe 
bedre i Nord-Fron, men åpningstiden er for kort.  
Kan også ha tilbudet på ungdomsskolen, men ikke så greit å gå inn på et rom hvor alle vet 
at helsesøster sitter. Også problematisk hvis man må skysses til tilbudet pga at foreldre da 
får vite om at man har utfordringer.  
 
Vi mangler/ vi har 
Vi har:  
- laverskel fritidstilbud 
- variert idrettstilbud - ikke bare fotball! 
- kulturskoletilbudet er bra, og bør ikke sentraliseres i en ny kommune – være som nå.  
- MOT er viktig 
- videregåendetilbudet på VVS er bra!  

- ønsker også idrett og service&samferdsel til Vinstra 
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Vi mangler:  
- flere rusfrie tilbud for voksen ungdom 
- synd at ungdomshuset i Sør-Fron blir lagt ned. Det er et alternativ med klubb to ganger i 

mnd med fokus på større arrangement 
- bør ha flere klesbutikker i Vinstra by 
 
Barnehage/barneskole 
Viktig å beholde barnehagene som de er. Noen barneskoler kan kanskje med fordel slås 
sammen for å unngå store renovasjonsutgifter i fremtiden. Må ha fokus på gode lærere.  
Kan være viktig med små skoler pga. trygghet for enkelteleven.  
 
Ungdomsråd 
To alternativ:  
Beholde tre forskjellige ungdomsråd, slik at det ikke blir et for stort område å mene noe 
om. «Vi bor på tre forskjellige plasser, det samme skjer ikke på Vinstra som i Ringebu.» 
Kan ha fellesmøte oftere.  
Et annet alternativ er å ha ett stort ungdomsråd, men med flere 
«undergrupper»/arbeidsutvalg, basert på interesser/satsningsområder for ungdomsrådet.  
 
 
Transport 
Tilbudet er pr i dag for dårlig. Vil ha mer kollektivtransport. Er dette fylket sitt ansvar, eller 
kan kommunen ta ansvar for å utbedre tilbudet? 
Ikke så mange avganger hverken sørover eller nordover. Ønsker drahjelp fra fylket på 
offentlig transport innad i kommunen. Flere avganger med kortere ruter.  
 
 


