
Årsmelding for Meløy Ungdomsråd skoleåret 2020/2021 

 

I skoleåret 2020/2021 har Meløy Ungdomsråd bestått av 9 medlemmer. Rebekka Helen Lyngstad og 

Noah Østerhus fra Enga skole, Odin Mikalsen fra Glomfjord skole, Vinjar Meosli og Nicolay Vindfjell 

fra Ørnes skole, Julian Tvenning Trana fra Meløy oppvekstsentret, Sigrid Sagstad fra Bolga 

oppvekstsenter, Jørgen Stormo fra Meløy vgs. avd. Ørnes og Martin Jenssen Norum fra Meløy vgs. 

avd. Glomfjord. Mette Haurum, kulturkonsulent, har vært rådets sekretær. 

Årets leder av Meløy Ungdomsråd: Sigrid Sagstad 

Årets nestleder av Meløy Ungdomsråd: Nicolay Vindfjell 

Meløy Ungdomsråd har hatt 7 møter i løpet av skoleåret samt et digitalt møte i forbindelse med 

Ungdommens Fylkesråd og et digitalt møte med andre kommunale tjenester og alkovett-

organisasjonen Av-og-til.  

Covid-19-pandemien har gjort det utfordrende å ha møter, særlig fysiske møter. Det er ikke gunstig å 

ha digitale møter med ungdomsrådet, men vi har fått til et par. Det årlige møte med formannskapet 

ble dessverre også avlyst grunnet pandemien. 

Meløy Ungdomsråd jobber med både store og små saker. Her er en kort oppsummering av noen av 

de sakene, arrangementer og prosjekter rådet har jobbet med. 

Budsjetter og planer 

Meløy Ungdomsråd har i løpet av året behandlet flere politiske planer og kommet med innspill til 

dem.  

- Kommunebudsjett (fremlagt av kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen) 

- Kommunedelplan for fysisk aktivitet (fremlagt av avdelingsleder for kultur og folkehelse 

Grete Stenersen) 

- Alkoholpolitisk handlingsplan  

- Handlingsplan for oppvekst 2022-2029 

Framtidens distriktspolitikk 

Forrige skoleår besøkte Marthe Øijord Meløy Ungdomsråd for å få innspill til de ti rådene som 

Ungdommens distriktspanel skal gi regjeringen. Panelet fikk rundt 200 innspill fra alle distriktene og 

de har nå blitt redusert til 15 råd. Marthe ønsket i dette besøket å få kommentarer til disse 15 

rådene. Meløy Ungdomsråd stemte på hvilke råd de synes var viktigst og resultatet ble som følgende: 

- Kort vei til psykisk helsehjelp 

- Høyhastighetsnett 

- Desentralisert utdanning 

- Å komme seg fra A til Å 

Under møtet med Ungdommens Fylkesting i oktober var alle rådene, temaer som både 

ungdomsrådene i Nordland og fylkestinget er veldig opptatt av. Mange tilbakemeldinger, spørsmål 

og kommentarer i de ulike aktivitetene handlet om disse utfordringer. Tydelig at dette er noe som 

ungdommen i distriktet trenger for å få en lettere hverdag. 

Camp Bolga 

Meløy Ungdomsråd fikk før jul til oppgave å planlegge et arrangement/event for ungdom. 

Kommunens ungdommer sier at de har lettere ved å delta på ting som ungdommen selv har planlagt. 



Rådet bestemte seg for å arrangere en camp på Bolga. I første omgang rundt påske, men senere ble 

det besluttet å flytte den til juni. Representantene startet det grunnleggende arbeidet med å 

undersøke mulighetene for campen samt se på midler som kan søkes. Grunnet innstramminger i 

koronarestriksjonene i vinter ble prosjektet satt på vent til vi visste om det i det hele tatt ville være 

mulig å samle ungdommer. Den gradvise åpningen av landet kom såpass sent på våren at rådet 

dessverre ikke hadde mulighet for å arrangere campen.  

UKM 

Det er ønskelig hos både Gildeskål, Meløy og Rødøy å ha felles UKM igjen i år. Lokalmønstringen ble 

før jul satt til 21. mars. Strenge innstramninger i koronarestriksjonene etter jul gjorde at 

landsfestivalen avlyst. Dette gjorde det mulig for fylket å flytte sin fylkesmønstring og dermed oss 

muligheten for å flytte lokalmønstringen til senere i håp om lettelser i restriksjonene. Derfor ble ny 

dato for lokalmønstringen lørdag 29. mai, denne gang ute i rådhusparken på Ørnes. Krister og 

Andreas ble leid inn til å stå for lyd og lys. Ungdomsrådene fikk Mix-kiosken til å komme å selge slush-

ice mm, og russen stod for kakesalg. For å skape en gatefest hadde vi UKM på en lørdag hvor 

butikkene på Ørnes er åpne. Det er også lettere for Rødøy å komme seg til og fra på lørdag fram for 

søndag. 

UKM ble en stor suksess. Fullt av publikum (maks antall på området ift koronarestriksjoner) og det 

ble skapt liv og glede i parken. Mye mer barne- og ungdomsvenning enn på kulturhuset. Akkurat som 

vi ønsket og hadde forestillet oss det skulle være. Dette ønsker vi å gjøre igjen. 

Bufdir; nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 

En av rådets faste årlige oppgaver er å prioritere innkomne søknader til Bufdirs nasjonale 

tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. Dette koordineres av folkehelserådgiver Malene 

Blomstereng Karlsen. Meløy Ungdomsråd prioriterte i år søknadene i følgende rekkefølge: 

1. VR-briller Meløy bibliotek 
2. Ferieopphold Nyheim gård, Inn på tunet Nordland 
3. Alle med i Meløy, Kultur og folkehelse 
4. Utlånssentral, Halsa skole 
5. Glomfjord utstyrssentral, Glomfjord grendelag 

 
Digitalt besøk av stortingspresident, Tone Wilhelmsen Trøen 

Ungdomsrådets sekretær ble 26. januar kontaktet av Line Løkken Svendsen (rådgiver seksjon for 

besøk og formidling) på vegne av stortingspresidenten med et ønske om et digitalt besøk på et 

ungdomsrådsmøte. Dette fikk vi til på møtet 16. mars hvor alle møttes på teams. Alle fikk presentert 

seg selv og Meløy Ungdomsråd fikk presenter noe av de de har jobbet med, blant annet gjestebudet. 

Her er mangel på transport og møteplasser det store temaet. Det er vanskelig å skape en god dialog 

digitalt i et møte med så mange mennesker, men stortingspresidenten var flink å stille spørsmål og 

rådet var flinke å fortelle om livet deres her på bygda. Ungdommene fikk formidlet hvordan det er å 

bo her, og stortingspresidenten fikk et godt bilde av de utfordringene som ungdommen står med her. 

Utfordringer som ungdommer i byene ikke kjenner til og som en utenifra kanskje ikke umiddelbart 

tenker er en utordring. Til tross for at møtet var digitalt, var det et kjempebra og lærerikt møte for 

alle parter. 

Av-og-til samarbeidskommune 

Meløy kommune ønsket å bli en Av-og-til-samarbeidskommune, og derfor ble Meløy ungdomsråd 

tatt med i dialogen for å få ungdommens stemme og synspunkter til dette. Rådet mener definitivt at 

både unge som voksne trenger å ha gode alkoholvaner og at dette er en god måte å skape en 



bevissthet omkring alkovett. 10. juni ble det offisielt underskrevet en samarbeidskontrakt mellom Av-

og-til og Meløy kommune. Folkehelserådgiver Marlene Blomstereng Karlsen besøkte Meløy 

Ungdomsråd for å få innspill til kommende sommerkampanjer, sjøvett, kjipe foreldre og en 

barnekampanje. Hvilke kampanjer fanger de ulike målgruppene og hvilke kampanjer får best fram 

budskapene sine? 

Delbart 

Meløy kommune ønsker i samarbeid med politiet å gjennomføre undervisningsopplegget Delbart for 

elever i 6. og 7. klassetrinn omkring Folkehelseuka neste skoleår. Det ønskes også å invitere alle 

foreldre til et foreldremøte hvor nettvett er hovedtemaet, men hvor det også vil være fokus på 

alkohol og andre rusmidler. Meløy Ungdomsråd har blitt involvert i arbeidet for å gi innspill til 

planleggingen av prosjektet. Representantene gav også gode insights til hvordan barn/unge ser på 

nettvett, og hvordan kommune og politi best kan tilrettelegge opplegget for å fange 

barn/ungdommens oppmerksomhet og interesse omkring dette viktige temaet.  

 

Revidering av vedtekter og utdeling av kulturmidler 

Forrige vedtekter ble revidert i 2014, derfor var det på tide å tilpasse de nutidens situasjon. Rådet har 

gjort få endringer og omskrevet vedtektene til et lettere språk. 

Rådet fikk inn 4 søkere til kulturmidler barn og unge. Basert på antall medlemmer, aktiviteter og 

tilretteleggelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, ble kulturmidlene fordelt som følgende: 

Skytterlaget:  7.000 kroner 

Halsa UK:  5.000 kroner 

Speiderne:  5.000 kroner 

Ørnesrevyen UNG: 3.000 kroner 

 

Kjønnsbalanse 

Meløy Ungdomsråd fikk ved det offisielle valget i oktober sendt over et forslag om å finne en løsning 

på hvordan rådet kan løse utfordringene med kjønnsfordelt representasjon i MUR. Rådet drøftet 

dette, og det var stor enighet om at alle representanter i MUR burde velges basert på motivasjon og 

engasjement og ikke grunnet kjønn. En balansert kjønnsfordeling er vanskelig i en liten kommune 

med få ungdommer å velge imellom. Skal ungdomsrådet skape utvikling og resultater på vegne av 

barn og unge er det viktigst å få inn de som faktisk har lyst å jobbe for kommunenes barn og unge. 

Det er selvfølgelig ønskelig med en så jevn fordeling av jenter og gutter i rådet som mulig, men 

ungdomsrådet var tydelige på at kjønnet på representantene ikke påvirker rådets arbeid. 

Ungdomsrådets sekretær har også snakket med ungdomsrådskoordinatorene i nabokommunene 

Gildeskål og Rødøy som har samme utfordringer med kjønnsbalanse i deres ungdomsråd. De er enige 

i Meløy kommune sine tanker omkring hvordan ungdomsrådene i små kommuner burde velges. 

Meløy Ungdomsråds argumenter og løsningsforslag ble videresendt til kommunestyret på våren. 

Rådet har ikke fått tilbakemelding fra kommunestyret. 

 

Bassenget på Bolga 

Meløy ungdomsråds leder, Sigrid Sagstad, bor på Bolga og tok opp utilfredsheten på øyen omkring 

stengingen av bassenget på Bolga. Hun ønsket at rådet skulle ta det opp som en sak og jobbe for å få 



det åpnet igjen slik beboerne på Bolga i det minste hadde det som en aktivitet på øyen. Bassenget er 

til stor glede for alle, både store og små, bidrar til gode svømmeferdigheter for barn og voksne som 

bor på en øy samt er et sosialt samlingspunkt. Hele rådet støttet opp om dette og ønsker å ta det 

videre til formannskapet og/eller kommunestyret. Ut på våret kort skrev Kulingen (lokalavisa) en 

artikkel nettopp omkring bassenget på Bolga hvor Sigrid står som frontperson med alle øyboernes 

støtte i ryggen. Det har ikke kommen noen respons på dette fra formannskapet eller kommunestyret. 

Dessverre kom saken ikke lenger opp før dette skoleår sluttet, men rådet håper neste års råd vil 

jobbe videre med saken. 

 

Rekreasjonspark 

Meløy ungdomsråds nestleder, Nicolay Vindfjell, har i forbindelse med et skoleprosjekt laget en 

modell over en rekreasjonspark som han kunne tenke seg i en eller annen form kunne bli bygget en 

plass i Meløy. Rådet synes dette var en god ide. Sekretæren for MUR tok kontakt til 

kommunearkitekt Navid Navid for å høre hans tanker. Navid synes dette så veldig spennende ut og 

det ble satt opp et møte/befaring mellom Navid og Nicolay for å drøfte mulighetene for å 

implementere Nicolays modell i tankene rundt fyllinga.  

 


