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Orienteringssak -  
Medvirkningsprosjektet «Ingenting om oss uten oss» 2021-2024 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret tar prosjektsøknaden om medvirkningsprosjektet «Ingenting om oss – uten oss» til 
orientering. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Prosjektbeskrivelse «Ingenting om oss – uten oss 
Fremdriftsplan 
Budsjett 

Ja 

  
 
 

Oppsummering 
Ung Hadeland har søkt og fått innvilget om medvirkningsprosjektet «Ingenting om oss – uten oss». 
Kommunestyret får forelagt søknaden og kan ta stilling til om man ønsker prosjektet. Rådmannen 
innstiller på at kommunestyret tar søknaden til orientering. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunene Gran og Lunner, med UngHadeland (Kulturkontoret for Lunner og Gran) har søkt 
Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen JLN om økonomisk støtte til medvirkningsprosjektet 
”Ingenting om oss – uten oss”. 
Sparebankstiftelsen Gran har innvilget iht søknaden, de forutsetter at Sparebankstiftelsen JLN gjør 
det samme.  
Målet med prosjektet er å styrke kommunenes og frivillige aktørers tjenester og tilbud til barn og 
unge i Gran og Lunner og bidra til at tjenester og tilbud blir mer treffsikre og tilpasset de unges 
behov. Prosjektet bygger på en ide/grunnfilosofi og aktiv medvirkning fra barn og unge i alt 
kommunene foretar seg. Ingenting om oss – uten oss er et 3. årig prosjekt hvor det skal ansettes en 
prosjektleder som skal lede arbeidet. 
 
Prosjektet tar utgangspunkt i barns rett til å bli hørt fritt, i tråd med FN`s Barnekonvensjon. Med dette 
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prosjektet skal barn og unges medvirkning i kommunens arbeid for en god oppvekst bli sterkere, 
tydligere og på deres premisser. Prosjektets hovedmålsetning handler om å styrke barn og unges 
ressurser ved å bidra til økt tilhørighet gjennom medvirkning, deltakelse og mestring. Prosjektet skal 
skape metoder og medvirkningsarenaer som kan brukes av alle tjenesteområder i kommunen, og som 
også aktiviserer og utfordrer barn og unge til å engasjere seg utover eksisterende arenaer. 
Prosjektet skal utvikles og drives i samarbeid med alle kompetansemiljøer i kommunene. 
 
Prosjektet forutsettes finansiert av tilskuddsmidler og en egeninnsats fra kommunene på kr. 150 000,- 
per år. Midlene dekkes innenfor eksisterende ramme, og krever ingen tilleggsbevilgning. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmann legger fram prosjektsøknaden til kommunestyret for at kommunestyret kan ta stilling til 
prosjektet.  
 
Kommunestyret kan gjøre vedtak om at prosjektet ikke skal gjennomføres og søknad trekkes eller ta 
søknaden til orientering og godkjenne gjennomføring av prosjektet. Rådmann mener dette er et 
positivt prosjekt for ungdomsarbeidet i Gran og anbefaler at kommunestyret tar prosjektsøknaden 
«Ingenting om oss – uten oss» til orientering.  
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen særskilte 
 

 
Dato: 26. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


