
Møtereferat fra Meløy Ungdomsråd d. 5. november 2019 

Tilstede: 

- Marius Torrissen 

- Jørgen Stormo 

- Tobias Stub Skaland 

- Simon Johan Myrvang 

- Leonora Engen (vara for Carl Wilhelm Andersen) 

- Julie Kvarv 

- Krister Lorentsen 

- Sunniva Aasen Pettersen 

- Sigurd Stormo (ordfører) 

- Grete Stenersen (faglig leder kultur) 

- Mette Haurum (kulturkonsulent og sekretær) 

Ikke til stede: 

- Carl Wilhelm Andersen (meldt fravær) 

 

Sak 1: Velkommen og presentasjon av årets representanter 2019-2020 

Presentasjonsøvelse: ungdomsrådet går sammen 2 og 2 med en de ikke kjenner så godt. De 

intervjuer hverandre og etterpå presenterer de den personen de har intervjuet.  

 

Sak 2: Presentasjon v. ordfører Sigurd Stormo 

Sigurd Stormo snakket litt om hva ungdomsrådet er, hvorfor vi har et ungdomsråd og dets rolle i det 

offentlige Norge – herunder forholdet til kommunestyret og formannskapet. Han forklarte om 

ungdomsrådets talerett og informerte rådet om at det skal ha et årlig fellesmøte med 

formannskapet. Dette møtet tenker vi å ha ila. våren. Det ble snakket om Ungdommens Fylkesting, 

og om våre to representanter, Helmine Stormo Pettersen og Rebekka Wenberg, kunne komme på et 

møte og fortelle om deres arbeid. Ungdomsrådet stilte spørsmål underveis. 

I tillegg hadde Sigurd en sak ang. kutting av buss- og båtruter som han ville høre om ungdomsrådet 

ville ta opp i løpet av dagen.  

Grete Stenersen informerte også ungdomsrådet om en innkommet søknad, Ørnes russen som søker 

støtte til et arrangement, som ungdomsrådet også skulle ta opp i løpet av dagen. Det ble avtalt å 

diskutere begge saker etter presentasjon og valg. 

 

Sak 3: Medvirkning, og fjorårets saker 

Mette presenterte hvordan vi jobber med ungdomsmedvirkning i Meløy kommune. Dette med 

utgangspunkt i tidligere saker som ungdomsrådet har vært involverte i, for eksempel uteplasser på 

skoler. Hun ønsker at ungdomsrådets arrangementer og saker skal være ungdomsinitierte og -styrte 

og at de voksne er her for å hjelpe til, veilede og støtte.  



Fjorårets gjenvalgte representanter; Jørgen Stormo, Julie Kvarv og Sunniva Aasen Pettersen, fortalte 

om hvilke saker ungdomsrådet jobbet med i forrige skoleår. Spesielt to prosjekter ble fremhevet: det 

ene var prosjektet om trafikksikkerhet, et arrangement med fokus på rus og bilkjøring der forskjellige 

stasjoner skal vise ungdommene viktigheten av å ferdes sikkert i trafikken og hvordan dette gjøres. 

Arrangementet har ikke blitt avholdt enda og er noe som ungdomsrådet 2019-2020 bør jobbe videre 

med.  

Resultatene av Ung Data undersøkelsen var det andre område som fjorårets ungdomsråd jobbet mye 

med. Jørgen, Julie og Sunniva fortale at det kom fram noen «bekymrende»/overraskende resultater 

ifra denne undersøkelsen og at dette er noe ungdomsrådet må ta tak i. Ikke alle i det nye 

ungdomsrådet er kjent med resultatene, og det ble foreslått at Jørgen, Julie og Sunniva i samarbeide 

med folkehelserådgiver Marlene B. Karlsen kan ha en presentasjon av resultatene på et 

ungdomsrådsmøte slik rådet kan jobbe med forebyggende tiltak. 

Av ting vi vet vi skal jobbe er UKM et stort arrangement som ungdomsrådet har ansvaret for. Dette 

avholdes d. 16. eller 23. februar 2020. I tillegg til behandling av saker skal ungdomsrådet godkjenne 

nye vedtekter for ungdomsrådet på bakgrunn av den nye kommuneloven og behandle søknader om 

kulturmidler for barn og unge. 

 

Sak 4: Valg 

Før valget av leder, nestleder og medieansvarlige hadde rådet en tankekart-øvelse hvor alle fikk 

skrive forventningene sine til den enkelte rollen på et stort ark. Rollene var: leder, nestleder, 

medieansvarlig og MUR-representant. Vi gjennomgikk forventningene, fikk avklart og lagt til slik alle 

var fornøyd med «jobbeskrivelsen» for rollene. 

Etter en «kandidattale» for de som ønsket å stille opp til de enkelte rollene, avholdt vi avstemning.  

Leder: Julie Kvarv 

Nestleder: Krister Lorentsen 

Medieansvarlige: Marius Torrissen og Sunniva Aasen Pettersen 

Alle var enige om at første sak for de to medieansvarlige er å få flere til å følge Meløy Ungdomsråd 

på facebook, instagram og snapchat, og at målet er å legge ut ting oftere enn det har blitt gjort 

tidligere. 

 

Sak 5: Forslag til møteplan skoleåret 2019-2020 

På bakgrunn av forslag til kommende møteplan diskuterte rådet hvilke dager som passet best å 

møtes. Dette hovedsakelig ut ifra buss- og båtruteplaner som begrenser oss til å kunne ha møter 

tirsdager og fredager. Det kom også gode innspill ang. ikke å ha møtene den samme dagen slik det 

ikke er de samme fagene representantene går glipp av på skolen. Med forbehold om endringer i 

transporttider, ble det avtalt at møtene avholdes annen hver gang på tirsdager og fredager. Mette 

setter opp ny møteplan til godkjenning i rådet. 

 

Sak 6: Kutt i buss- og båttransport 



Ordfører Sigurd Stormo fremla en sak vedr. reduksjon i buss- og båtruter og ønsker en 

høringsuttalelse fra ungdomsrådet. Bussruten som vedrører Meløy Kommune er rute 200 Bodø-

Glomfjord-Halsa lørdager avg. kl. 13.10 fra Glomfjord og retur fra Bodø kl. 17.21. Ifølge 

representantene i ungdomsrådet er det mange ungdommer som bruker denne bussen internt i 

kommunen og et kutt i denne ruta vil gjøre det enda vanskeligere for ungdommene å komme seg 

rundt på egen hånd. Om det er arrangementer i Bodø til senere enn kl. 13.50 vil et kutt i denne ruten 

også bety at eneste transportmulighet for å komme seg tilbake hjem er med hurtigbåten, men da må 

en ha mulighet for transport videre fra Ørnes og Grønnøy.  

Båtruten fredag kveld kl. 21.50 fra Ørnes til Støtt og retur er likeså en rute som har blitt foreslått 

nedlagt. Dette mener ungdomsrådet enstemmig er en dårlig ide, idet dette vil frata ungdommene på 

Støtt muligheten til å delta på arrangementer på fastlandet etter skoletid på fredager hvor siste båt 

da vil gå kl. 15.15. Det må være transporttilbud til Støtt fredag kveld og om denne båtruten kuttes 

foreslår ungdomsrådet at Støtt blir lagt til på den senere båtruten fra Ørnes fredag kl. 23.20. 

Ungdomsrådet mener det er viktig med kollektive reisetilbud for ungdommer som gjør det mulig for 

de å delta på ungdomsarrangementer, og som ikke krever bil. 

Metter skriver et utkast til en høringsuttalelse og sender dette til ungdomsrådet til godkjenning slik 

den ligger klar til høring d. 13. november. 

 

Sak 6: Behandling av søknad til LAN-arrangement 

Grete Stenersen fremla en søknad fra Ørnes russen som søker penger til et LAN-arrangement d 22.-

24. november 2019. Før saken ble behandlet gjennomgikk Grete ungdomsrådets budsjett for året 

2019, og informerte rådet om at de har et resterende bevilgingsbeløp på 5.000kr. Det ble fremlagt 

budsjett for LAN-arrangementet og ungdomsrådet bevilget enstemmig 5.000kr til dette 

arrangementet. 


