
Møtereferat fra Meløy Ungdomsråd 10. desember 2019 

Til stede: 

- Marius Torrissen 

- Jørgen Stormo 

- Simon Johan Myrvang 

- Carl Wilhelm Andersen 

- Julie Kvarv 

- Sunniva Aasen Pettersen 

- Erlend Myrvang Bakken (vara for Tobias Stub Skaland) 

- Marlene B. Karlsen (folkehelserådgiver) 

- Mette Haurum (kulturkonsulent og sekretær) 

Ikke til stede: 

- Krister Lorentsen 

- Tobias Stub Skaland 

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent. Framover vil innkalling, saksliste og referater også bli sendt til 

varaene. Varaene får ekstra innkalling om de skal delta på møte. Det mangler varaer og vara-

kontaktinformasjoner på noen skoler. Mette oppdaterer denne listen.  

Sak 2: Godkjenning av referat fra møte 5. desember 2019 

Referat godkjent. 

Sak 3: Nye vedtekter 

En detaljert gjennomgang av de nye vedtektene ble utsatt til neste møte. Mette forklarte kort hvilke 
endringer som skal gjøres. 

Sak 4: Ungdomsmedvirkning 

Marlene og Mette introduserte ungdomsrådet for en ungdomsmedvirkningsmetode – gjestebud – og 

presenterte de for et oppdrag. Vi ønsker å høre fra ungdommen i kommunen og vi trenger å høre 

alles stemmer. I dette gjestebudet vil MUR-representantene være verter og invitere en blandet 

gruppe ungdommer på middag og ha en dialog omkring ungdommenes fritidsinteresser. 

Ungdomsrådet viste stor interesse og engasjement til dette oppdraget, og kom med mange gode 

innspill og spørsmål. Vi gjennomgikk det praktiske og satte rammene for gjestebudet. Det ble 

besluttet at ungdom fra Meløy oppvekstsenter slår seg sammen med Ørnes skole. Ungdomsrådet ble 

introdusert til en metode som heter IGP – individ gruppe plenum – en metode for å sikre vi også 

hører de «stille stemmene». Mette sender ut gjestebud som brev.  

Sak 5: Ung data 

Sunniva, Julie og Jørgen presenterte tall og resultater fra utvalgte temaer fra ungdata-undersøkelsen 

i 2019. 

- Misfornøyd med utseende: Meløy ligger litt høyere enn gjennomsnittet for Norge. Vi 

diskuterte om dette skyldes et tøffere språk blant våre ungdommer og de sosiale mediers 



innflytelse på ungdommenes selvbilde. Vi ser også at de på ungdomsskolen er mest 

misfornøyd med deres utseende og snakket om at livsmestring burde være et større 

fag/tema i skolen. 

- «Vært ute med venner»: vi ser en nedgang på dette området og at færre unge kommer seg 

ut for å møtes med venner. Det ble tydelig sagt av flere i ungdomsrådet, at ingen vil være 

den eneste som går på klubb eller andre arrangementer. Ungdommene trenger å vite at det 

vil være andre der før de bestemmer om de vil dra. 

- Ensomhet: hver fjerde ungdom i Meløy kommune sier de er ensomme. Ungdomsrådet mener 

mangel på transporttilbud kan være en årsak til dette. De ser gjerne det kom en 

ungdomsbuss og sier at politikerne må være tålmodige før de evaluerer 

transportmulighetene. Vi snakket om det er mulig å ha en facebookgruppe hvor det kan 

legges ut når en kjører/blir kjørt internt i kommunen eller til Bodø for eksempel. Det skal 

være en form for gratis fellestransport/et sitte på-tilbud. 

- Fornøyd med helsa si: mange er ikke fornøyd med helsa si, og ungdomsrådet forteller at 

dette i stor grad handler om ungdommenes matvaner. Det ligger forventninger og press om 

hva en skal spise – både fra venner og familie. Positivt sett har det skjedd en økning av 

antallet av ungdommer som er fornøyd med helsa si siden undersøkelsen i 2015. 

- Andre temaer: trusler om vold stiger i løpet av ungdomstrinnet. Mange er ikke fornøyd med 

skolen sin. Få som deltar i organiserte aktiviteter. Færre tror de kommer seg ut i jobb og får 

et lykkelig liv. 

Sak 6: Hva skal MUR jobbe videre med? 

Ungdata: Selvbilde, ensomhet og transport. Det viktig at ungdommen godtar seg selv, sier ifra og er 

oppmerksomme på hvordan de snakker med/til hverandre. MUR-representantene skal være gode 

forbilder, delta på arrangementer og jobbe for å få ungdommene med ut. De medieansvarlige skal 

lage en liste med de ulike sidene/konti en kan følge på sosiale medier for å få informasjon om hva 

som skjer i kommunen for ungdommer. Denne listen skal deles slik den kommer ut til alle 

ungdommer i kommunen. 

Stopp hatprat: lage en vegg hvor ungdommer kan skrive alle de ufine ting som har blitt sagt til de 

eller som de selv har sagt til noen. Ha forebyggende aktiviteter på skoler. Sjekk stopphatprat.no eller 

facebooksiden deres. 

Trafikksikkerhet: Ungdomsrådet har fått penger til et forebyggende arrangement. Mette sjekker 

budsjettet. Sunniva følger opp på avtaler med samarbeidspartnere gjort i fjor og Jørgen sjekker ut om 

vi kan leie promillebriller. 

Det er mange ting å jobbe videre med fra i fjor, og rådet måtte derfor velge ut hvilke prosjekter de 

ville prioritere. I de neste to månedene vil UKM ta mye tid, og gjestebudet skal også gjennomføres i 

løpet av januar. Gjestebudet vil forhåpentligvis gi oss noen svar på hva vi kan gjøre framover med 

tanke på resultatene fra ungdata-undersøkelsen. Grunnet at Ungdomsrådet allerede har fått midler 

til et trafikksikkerhetsevent vil dette bli prioritert og bli planlagt i løpet av året. 

Sak 7: UKM 

Mette har hatt møte med Heidi Bakke (Gildeskål), Christina Heimdal og Ann Karin Arntsen (Rødøy) 

angående et felles UKM i 2020. 

 



Lokalmønstringen avholdes søndag 16. februar, rigging fredag 14. februar, tekniske- og lydprøver 15. 

februar. Generalprøve lørdag eller søndag. Påmeldingsfrist er 26. januar 2020. Det var stemning blant 

Ungdomsrådet at det i år ble lagt vekt på det sosiale i forbindelse med UKM. Kanskje ha en 

sosialkveld lørdag for alle deltakerne. De ønsket også en sceneinstruktør som kunne være til stede 

under lyd- og generalprøve. 

Hver kommune skal ha 2 UKM ansvarlige. For MUR ble Sunniva og Julie valgt. Det blir fellesmøte for 

UKM ansvarlige i januar. Alle tre kommuner skal finne mulige kandidater til fagpanelet. Mette har 

ordnet plakater til skoler og butikker. MUR representantene har fått plakater og flyers til å ta med ut 

på skolene. 

Sunniva kontakter Avisa Nordland og Marius Kulingen med tanke på omtale av UKM. 

Sak 8: Gensere 

Sunniva gjør litt research og kommer opp med forslag til design av MUR-gensere. 

Sak 9: Eventuelt 

Møtested Ørnes: Carl Wilhelm ble ungdomsrådets representant i forbindelse med et kommende 

prosjekt om å etablere et møtested i Ørnes. 

Scene Ung: når kan det passe å avholde Scene Ung? Ungdomsrådet foreslo i helgene rett etter UKM 

da vi ikke rekker å ha det før.  

 

Neste møte blir 24. januar, kl. 10.00-15.00 


