
 
 

Årsplan 2017 
Bakgrunn: 
UiM er etablert både med egne arrangementer og tilbud, samt i flere samarbeidsprosjekter. 
Årsplanen blir planlagt med bakgrunn i signaler om økonomiske rammer, ønsker fra 
ungdomsgruppa, ungdomsnettverket i midt-Gudbrandsdalen og Oppland Fylkeskommune 
(OFK) sin ungdomspolitikk. De økonomiske rammene for 2017 innebærer en reduksjon på 
68 000,- sammenlignet med fjorårets budsjett. De økonomiske betingelsene har selvfølgelig 
påvirkning på årsplanen for 2017, og det er vurdert dithen at aktiviteter og tilbud som 
tiltrekker seg et mangfold av ungdommer i hele regionen skal fortsette og at 
internasjonalisering og ungdomsmedvirkning er viktige satsningsområder også framover.   
 
Hvert tiltak i UiMs årsplan henviser til aktuelle punkter i Oppland Fylkeskommunes 
styringsdokument fra 2012-2015 som er gjeldende inntil ny ungdomspolitikk foreligger.   
For mer informasjon om styringsdokumentet, se link under: 
http://www.oppland.no/Documents/Styringsdokumenter/Ung-i-Oppland_Ungdomspolitikk_2012-2015-web.pdf 

 
Trygt hjem 
Ordningen videreføres forutsatt at Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal fortsatt øremerker 
midler til dette. Trygt hjem budsjettet brukes både til store ungdomsarrangementer hvor 
mange ungdommer har behov for transport, som for eksempel juleballet på Vinstra 
videregående skule, og til enkelte ungdomsfester i løpet av året. Ordningen kan også 
benyttes ved arrangementer i regi av Ung i Midtdalen, ungdomsklubbene og andre 
ungdomstilbud i regionen, samt for å bidra til at ungdom kan delta i regionale 
arbeidsgrupper. Tilbudet finansieres gjennom tilskudd fra Regionrådet for Midt- 
Gudbrandsdalen. 
Pkt. 7.5, ungdom og trafikksikkerhet. 
 
Midtdalens Regionale Ungdomsråd (MRU) 
UiM stiller sekretær for MRU. Rådet diskuterer og uttaler seg om saker som omhandler barn 
og unge i Midtdalen. Det er rådet selv som velger leder og nestleder, og det er også opp til 
rådet hvilket fokus de ønsker å ha i perioden de er valgt. MRU har tett oppfølging av 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal. 
Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning 
 
Ungdomsrådene 
En viktig del av nettverksbyggingen til UiM foregår via ungdomsrådene i Midtdalen. UiM 
deltar på møter med alle disse, og har også samarbeid med rådene på flere områder. UiM er 
med som arrangør av fagdager og faglige turer for ungdomsrådene. 
Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning 
 
Kåja Camp 
Kåja Camp er en ungdomsfestival for ungdom fra 8. klasse til og med 3.klasse videregående. 
Festivalen arrangeres i juni i hvert år av Ungdomsklubben på Vinstra med både UiM og 

http://www.oppland.no/Documents/Styringsdokumenter/Ung-i-Oppland_Ungdomspolitikk_2012-2015-web.pdf


ungdommer fra alle tre midtdalskommunene som samarbeidspartnere. Dette er det største 
ungdomsarrangementet i regionen med antall deltagere, varighet, budsjettramme og 
ungdommer som arrangører. For 2017 er det også planlagt et prosjekt som skal jobbe med  
videreutvikling av festivalen for å øke attraktiviteten. Det er Nord-Fron ungdomsråd som er 
prosjekteiere.  
Pkt. 7.4, ungdomsmedvirkning og pkt. 7.2, bolyst 
 
UKM Midtdalen 
UKM Midtdalen er under utvikling og det er gjort flere nye tiltak i 2016 som det er ønskelig å 
følge opp i 2017. Dette er for å spre informasjon om UKM slik at flere ungdommer får 
mulighet til å delta innenfor de ulike sjangrene. Det er de tre kommunene sammen med Ung 
i Midtdalen som er arrangør av UKM og i tillegg er Ringebu kulturskole og Fron kulturskole 
med i styringsgruppa.  
Okt. 7.1, ung skaperkraft 
 
Aktiv Ungdom 
I 2017 skal vi fullføre prosjektet «Broaden our horizon» som er et samarbeidsprosjekt 
mellom Ringebu ungdomshus, Vinstra ungdomsklubb og Ung i Midtdalen. Vi er vertskap for 
to volontører (frivillige ungdomsarbeidere) fra henholdsvis Italia og Spania som bor og 
jobber i Midtdalen i 10 måneder. Dette prosjektet gir ungdomsnettverket ny inspirasjon og 
nye bidragsytere i det daglige ungdomsarbeidet, og ungdommene som møter volontørene 
på ungdomsklubb eller andre ungdomsarenaer blir kjent med andre kulturer, øker 
kommunikasjonsferdighetene sine og lærer om muligheter innenfor Aktiv Ungdom. I tillegg 
skal det jobbes for å få til et nytt utvekslingsprosjekt som en oppfølging av «Food and 
traditions» som ungdommer fra Midtdalen deltok i 2016. Disse prosjektene gis støtte fra 
Erasmus+ som er EUs ungdomssatsning. UiM holder seg også oppdatert om hva som skjer 
innenfor dette feltet for å kunne informere om og oppfordre både ungdom og 
ungdomsarbeidere i Midtdalen til å delta på kurs, studieturer og møter som tilbys gjennom 
dette systemet.  
Pkt. 7.6, Oppland i verden 
 
Statement 
Midtdalens Regionale ungdomsråd hadde dette som sitt fokus i 2015/2016. Arrangementet 
var et nytt 16. mail tilbud i regionen, og ble godt mottatt av ungdomsgruppa. Arrangementet 
er avhengig av ekstern finansiering. UiM sammen med en arbeidsgruppe bestående av 
ungdommer fra regionen og ungdomsnettverket skal jobbe for å få til et tilsvarende 
arrangement også i 2017.  
Pkt. 7.1, ung skaperkraft, 7.2, bolyst, 7.3, sunn og aktiv og 7.4, ungdomsmedvirkning 
 
Nettverksbygging og samarbeid  
UiM deltar i ulike fora i Midtdalen som omhandler ungdom. Dette er tverretatlige grupper 
som jobber med forebygging, ungdomsnettverket som jobber med ungdomsråd, 
ungdomshus, UKM og andre ungdomstilbud, samt med ungdommen selv. Dette er viktig for 
planlegging og gjennomføring av aktiviteter og tilbud, og for å fange opp trender i og ønsker 
fra ungdomsgruppen. Dette arbeidet foregår på tvers av kommunegrensene og på tvers av 
etater og avdelinger.   
 


