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Medlemmer i Meløy Ungdomsråd 
 
 
 Referat fra MUR-møte 10. november 2020  
 
Til stede 

- Rebekka Helen Andersen 
- Odin Mikalsen 
- Sigrid Sagstad 
- Jørgen Stormo 
- Martin Jenssen Norum 
- Nicolay Vindfjell 
- Noah Østerhus 
- Vilde Susann Hansen (vara for Vinjar) 
- Mette Haurum (kulturkonsulent og sekretær for Meløy Ungdomsråd) 
- Miriam Iversen (fritidskonsulent) 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Godkjent 
- Odin foreslår vi snakker om andre roller i rådet under eventuelt 

Sak 2: Godkjenne referat fra møtet 20. oktober 2020 

- Godkjent 

Sak 3: Presentasjon av forslag til kommunebudsjettet av kommunedirektør Adelheid B. 
Kristiansen 

- Kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen fremla hennes forslag til det nye 
kommunebudsjettet for ungdomsrådet. Rådet stilte spørsmål underveis og fikk en 
god dialog med kommunedirektøren. 

- Etter presentasjonen jobbet rådet videre med forslagene. Her ble 
skolesammenslåingen prioritert. Rådet jobbet med IGP-modellen (individuelt-gruppe-
plenum) og fikk diskutert for og imot dette forslaget. Alle kom med gode innspill og 
det var tydelig at dette en sammenslåing skapte bekymringer hos mange i 
ungdomsrådet. Et samlet innspill kan leses i notat 20/1468-5. 

Sak 4: Presentasjon av Salten kultursamarbeid av Hege Næss Klette 

- Daglig leder av Salten kultursamarbeid Hege Næss Klette presenterte og viste 
eksempler på aktiviteter som har blitt til via samarbeidet. Det viste seg at flere i rådet 
hadde deltatt på noen av aktivitetene, og de fikk en forståelse for hvem som står bak. 
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Sak 5: Presentasjon av kommunedelplanen for fysisk aktivitet av Grete Stenersen 

- Avdelingsleder for kultur og folkehelse Grete Stenersen presenterte forslaget til 
kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelser for 2021-2024. Hun 
ønsket innspill fra ungdomsrådet på hva deres behov er. 

- Ungdomsrådet tok en snakk i plenum om dette. De kom med følgende innspill: 
o For å gang- og sykkelveier i kommunen 
o Manglende fartsbegrensning på Forøya 
o Det mangler skilt flere steder i kommunen. For eksempel på Reipå med 

ridende hester. 
o Ønsker flere ukentlige lavterskeltilbud. 
o Bolga trenger oppgradering av fotballbanen. Ønsker seg ballbinge. 
o Lys på Ørnes skole ved uteområdet. 
o Gjøre grusbanen bak Enga skole brukbar. 

Sak 6: Læringsløftet – Bli Med – aktiv fritid for alle 

- Meløy kommune v. kultur og folkehelse er med i et nettverk som heter Bli Med – 
aktiv fritid for alle. Læringsløftet handler om å ha gode strategier og tiltak slik alle 
barn og unge har mulighet for å delta på en fritidsaktivitet. Igjennom dette ønskes 
det fra kultur og folkehelse sin side, å se på løsninger for å gjøre det lettere for barn 
og unge i Meløy kommune å delta på fritidsaktiviteter. Ungdomsrådssekretær tok 
dette opp med ungdomsrådet for å høre deres vurdering av behovet. Medlemmene 
bekreftet at det er et stort behov i Meløy for å gjøre det lettere for alle kommunenes 
innbyggere å finne informasjon om aktuelle tilbud. Kulturkontoret jobber videre med 
en løsning, og ønsker i stor grad ungdomsmedvirkning i prosjektet. Derfor etterspør 
de ungdommer som har lyst å bli en del av en arbeidsgruppe som engasjerer seg slik 
vi finner en løsning som vil bli brukt av ungdommen. Det er ikke bare de som sitter i 
ungdomsrådet som kan være melde seg, men alle kommunens ungdommer.  

Sak 7: Møteplan 

- Neste møte blir tirsdag 8. desember, kl. 10.00-15.00 i kommunestyresalen på 
rådhuset på Ørnes. 

Sak 8: Eventuelt 

- Fjorårets ungdomsråd hadde en medieansvarlig. Odin tar på seg ansvaret for dette i 
år. 

 
Med hilsen 
Meløy Ungdomsråd 
 
Mette Haurum 
Kulturkonsulent 
Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 
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Meløy Videregående Skole, Postboks 55, , 8161 GLOMFJORD 

Meløy Videregående skole, avd. Ørnes, Spildervika 6, , 8150 ØRNES 

Ørnes skole v/Nelly Undersåker Enga 

Glomfjord skole v/Beate Kristin Henningsen 

Enga skole v/Laila Loe 

Meløy oppvekstsenter v/Elisabeth Tostrup 

Bolga oppvekstsenter v/Wenche Jonassen 

Rådmann v/Adelheid Buschmann Kristiansen 

 v/Kjell Gunnar Isaksen 


