
Årsmelding Meløy Ungdomsråd 2021/2022 

Meløy Ungdomsråd har i skoleåret 2021/2022 bestått av 10 representanter. Ønsket er at alle 

har en personlig vara, men dette har på noen skoler ikke vært mulig. Bolga har i år ikke vært 

representert i Meløy Ungdomsråd. 

Skole Representant Vara 

Ørnes skole Vilde Susann Hansen 
Astrid Mathea Meosli 

Jannike Beate Jakobsen 
Sahar Akbari 

Meløy vgs. avd. Ørnes Johanna Mari Skaret Rendal 
Aksel Nikolai Steinsvoll 
Myrvoll 

Marius Torrissen 
 

Glomfjord skole Anniken Vindvik  

Meløy vgs. avd. Glomfjord Vinjar Meosli  

Enga skole Rebekka Helen Lyngstad 
Julie Nilsen Aag 

Julian Øien 
Rune Johan Sund 

Meløy oppvekstsenter Frida Tvenning Trana Gabriela Helseth 
Stolanowska 

Bolga oppvekstsenter / / 

EnSpire skole Vilde Selstad Jesper Bjørklund 

 

Årets leder av Meløy Ungdomsråd: Vinjar Meosli 

Årets nestleder av Meløy Ungdomsråd: Johanna Skaret Rendal 

Meløy Ungdomsråd har i skoleåret 2021-2022 hatt 8 møter, samt møttes tre onsdager i vår 

til et digitalt kurs om Mosjømodellen arrangert av Vefsen Ungdomsråd.  

Til tross for at pandemien fortsatt har preget livene våre, har vi klart å møtes fysisk alle 

gangene. De som ikke har kunnet møte opp fysisk har fått muligheten for å delta digitalt om 

de ønsket. 

Vinjar Meosli ble dette året også valgt inn i Ungdommens Fylkesråd.. 

Meløy har i år hatt et veldig aktivt ungdomsråd som har behandlet og jobbet med både store 

og små saker. Her er en kort oppsummering av noe av det rådet har jobbet med dette 

skoleåret. 

 

Behandling av planer 

- Gang- og sykkelvei Reipå 

- Gang- og sykkelvei Halsa 

- Boligplan 

- Landbruksplan 

- Trafikksikkerhetsplan 

 

 



Hjelpeknapp på kommunens hjemmeside (via prosjektet «Ilag førr Ongan») 

Folkehelserådgiver, Marlene Blomstereng Karlsen, har hatt denne saken innom 

Ungdomsrådet. Prosjekt, «Ilag førr Ongan» skal sikre en bedre tverrfaglig innsats for 

barn, unge og familier. Det kom fram et ønske om å ha en knapp på kommunenes 

forside på hjemmesiden. Marlene ønsket innspill fra ungdommen om hvordan den 

skulle se ut, hva skal den hete, er det forståelig den teksten man blir ledet til osv. 

Rådet foreslo at knappen har en rød skrift. At det var en mellomside/nedtrekksmeny 

hvor man blir guidet til relevant side med info. Er man voksen, barn/ungdom, gjelder 

det en selv eller er man pårørende. Avhengig av person trenger man ulik informasjon. 

I vår kom hjelpeknappen på forsiden til Meløy kommune sin hjemmeside. Den heter 

«hjelpeknapp» og er per nå grå grunnet fastlagte fargebestemmelser til kommunen. 

Det jobbes fortsatt med å gjøre den mer synlig og på å markedsføre den ut til 

innbyggerne i kommunen. 

 

Ungdata 

Ungdata ble gjennomført på ungdomsskolen i januar/februar 2022. Marlene 

Blomstereng Karlsen gikk igjennom noen av hovedpunktene for rådet. Rådet 

diskuterte noen av disse punktene og særlig de bekymringsfulle. Dette er noe som 

må jobbes videre med i tiden som kommer. 

Rådet evaluerte også selve gjennomføringen av Ungdata på skolen. 

Tilbakemeldingene var generelt positive. I juni presenterte Vinjar, Johanna og 

Gabriela resultatene for kommunestyret og hadde en lang spørrerunde etterpå. 

 

Mosjømodellen 

I april deltok rådet på et digitalt kurs arrangert av Vefsen ungdomsråd. Temaet for 

kurset var Mosjømodellen med fokus på hvordan får man et godt ungdomsråd og 

hvordan kan vi bli bedre på ungdomsmedvirkning. Kurset gikk over tre onsdags 

kvelder med litt forberedelse mellom hver gang. Vefsen Ungdomsråd har stor suksess 

med det de kaller en ungdomspolitisk dag, hvor ungdommer i kommunen samles for 

å gi innspill til hva ungdomsrådet skal jobbe med i året som kommer. Målet er å 

starte opp en slik dag her i Meløy også, og rådet ønsker å jobbe videre med dette 

neste skoleår også. 

 

UKM 

UKM ble planlagt sammen med Rødøy og Gildeskål og avholdt i Meløy kulturhus 26.-

27. mars. For å ha enda mere fokus på det sosiale gjorde vi det til et 

overnattingsarrangement for de som hadde lyst til det. Vi fikk nesten 40 påmeldte 

deltakere og arrangører i år, og rundt 20 av de overnattet. Kommunenes ungdomsråd 



var arrangører og hjalp til med mye av det praktiske i helgen. Lørdag ettermiddag, 

etter lydprøver, dro de som ville til fritidsbadet som var leid for noen timer. 

Forestillingen var søndag foran ca. 250 publikummere. 

 

Folkehelseprogrammet 

Marlene Blomstereng Karlsen ønsket å ha Ungdomsrådet med i 

rekrutteringsprosessen til en ny skole- og fritidskontakt i forbindelse med 

folkehelseprogrammet. Rådet har vært med på å forme stillingsbeskrivelsen og tre av 

de; Vilde Hansen, Astrid og Vinjar ble med på en rekrutteringsvideo som ble lagt ut på 

sosiale medier. Ungdommen ønsket å ha en representant med i ansettelsesprosessen 

også, da vedkommende skulle jobbe med ungdom. Vilde Hansen og Johanna meldte 

seg, og intervjuene ble planlagt slik at de fikk være med på en del av intervjuene.  

 

Møtegodtgjørelse 

Representanter i Meløy Ungdomsråd får nå møtegodtgjørelse for å delta på møter. 

Dette ble godkjent av kommunestyret (sak 22/360). Satsen er satt med utgangspunkt 

i ordførergodtgjøring. Leder i Meløy ungdomsråd får 0,05% og vanlige medlemmer 

0,03% av ordførergodtgjøringen.  

 

Omstillingsprogrammet 

Rådet fikk en god dialog med omstillingsrådgiver Erik Holm Melby som presenterte 

saken. Det var delte meninger til omstillingsforslaget blant representantene i rådet. 

Det var en større forståelse for omstilling av Reipå skole enn Glomfjord 

ungdomsskole. Dette grunnet den kortere avstanden og mindre klassestørrelsen. 

Etter møtet hadde rådet en større og bedre forståelse for de grepene som 

kommunen må gjøre. Om omstillingen skal bety skolesammenslåing var det fortsatt 

ulike meninger om blant representantene. Men enige var de i, at kommunen og 

politikerne må ta tak i dette, også selv om det betyr å ta noen upopulære 

beslutninger ute i bygdene. 

 

Møte med formannskapet 

Pandemien har gjort det vanskelig for Meløy ungdomsråd å ha det årlige møtet med 

formannskapet. Dette er første møte på nesten tre år. 

Ungdomsrådet hadde noen spørsmål til politikerne angående omstillingsforslaget for 

Meløyskolen. Her for å høre deres perspektiver. Dette er tydelig en delikat sak med 

mange holdninger og meninger for og imot forslaget.  



Et annet stort tema som ble diskutert er transportutfordringene som ungdommen 

møter. Det er vanskelig å være aktiv på fritiden om ikke tilbudet er i bygda si. 

Ungdommen er superbrukere av offentlig kommunikasjon, og transportplanen burde 

være tilpasset etter deres bruk – var et av argumentene fra rådet.  

Dette har vært en utfordring i mange år, og derfor lurer rådet på, hvorfor det enda 

ikke er funnet en løsning på dette. Det har vært mange ulike typer forslag og 

løsninger tidligere, men ingen som er aktive per nå. 

Formannskapet ønsker en uttalelse fra ungdomsrådet om dette temaet. Innspill til 

når det trengs buss/båt. Hvilke ruter mangler? Forslag til løsninger til 

transportutfordringene. Er det faste kollektive ruter, er det noe i retningen av 

«hentmeg.no», eller hva er det som ungdommen trenger? Denne uttalelsen vil 

formannskapet ta med videre til KTS i høst, samt eventuelt ta det med 

Samferdselsrådet (fylket). 

Helsesøstermangel, særlig på øyene, er et tema som ungdomsrådet også har mye 

fokus på for tiden. Ungdommen påpeker at det generelt er helsesøstermangel og at 

dette også kommet til uttrykk igjennom de nye ungdataresultatene. Her må det 

gjøres noe, og her må politikerne hjelpe til. Om ikke helsesykepleier kan komme ut på 

øyene oftere er det kanskje en mulig løsning å se på om tjenesten kan bli digital. 

Til slutt ble det snakket litt om livet etter pandemien. Hvordan får vi samfunnet 

vekket til live igjen. Både barn, ungdom og voksne sitter fortsatt litt dypt i godstolen 

etter to år med mindre aktivitet. Dette må vi løfte i flokk. 

 

 


