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Meløy Ungdomsråd 
 
 
 
  
 
Referat av MUR-møte 20. oktober 2020  
 
Til stede 

- Rebekka Helen Andersen 
- Odin Mikalsen 
- Anniken Vindvik 
- Julian Tvenning Trana 
- Johanna Mari Skaret Rendal 
- Sigrid Sagstad 
- Hauk Jonassen 
- Jørgen Stormo 
- Martin Jenssen Norum 
- Isak Rindal 
- Nicolay Vindfjell 
- Vilde Susann Hansen 
- Vinjar Meosli (teams) 
- Mette Haurum (kulturkonsulent og sekretær for Meløy Ungdomsråd) 

Ved dette første møtet er både representanter og varaer invitert på møtet. 

 

Sak 1: Velkommen og presentasjon av rådet 

- Blindtegninger av hverandre og etterfølgende presentasjon av seg selv 

Sak 2: Hva er et ungdomsråd og hvorfor har vi det? 

- Barn og unges talerør. Representerer barn og unges interesser i kommunen og skal 
jobbe for at kommunen blir et bra sted for barn og unge å bo. 

- FN’s barnekonvensjon artikkel 12 og ny kommunelov fra høst 2019 setter fokus på og 
gjør det lovpålagt å høre på barn og unges meninger. Samtidig er ungdommer 
eksperter i å være ungdom. Det er dem som lever ungdomslivet nå og er kommunens 
framtid. 

- Voksne vet ikke alltid hva barn og unge vil ha. Vi trenger innspill og trenger 
ungdomsmedvirkning i planlegging av hverdagen, aktiviteter og tilbud til denne 
målgruppen. Derfor skal Meløy Ungdomsråd være med i planleggingen av små som 
store ting som vedrører barn og ungdom. 
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Sak 3: Besøk av Ordfører Sigurd Stormo og kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen 

- Presentasjon av ordføreren og kommunedirektøren. 
- Gjennomgang av styrer, råd og utvalg i Meløy kommune. Herunder hvilken rolle 

Meløy Ungdomsråd har. Både ordføreren og kommunedirektøren inviterte 
ungdomsrådet til å komme med uttalelser og innspill til ulike planer i kommunen. I 
forbindelse med dette ønsker de begge å besøke skolene og snakke med 
ungdommen for å få deres syn på sakene. «Min dør står alltid åpen» sa ordfører 
Sigurd Stormo, og «om dere ser oss på gata er det bare å ta kontakt» sa 
kommunedirektør Adelheid B. Kristiansen. 

Sak 4: Møtekalender 

- I en langstrakt kommune, med representanter fra både nord, sør og øyene er det 
vanskelig å finne møtedager og -tidspunkter som passer alle. Som det offentlige 
kollektive tilbudet er nå, er tirsdager den eneste dagen hvor rådet kan møtes på 
dagstid. Derfor vil framtidige MUR-møter i dette skoleåret lagt denne dagen så lenge 
det ikke er andre ting vi også må ta hensyn til. 

Sak 5: Presentasjon av Hege Tømmerberg Knutsen – BTI 

- Hege Tømmerberg Knutsen er prosjektleder på prosjektet BTI (Bedre Tverrfaglig 
Innsats) «Ilag førr Ongan i Meløy». Et prosjekt som er til for å hjelpe de voksne til å bli 
bedre på å samarbeide med hverandre for å hjelpe barn, ungdommer og deres 
familier. Hun presenterte rådet for noen av de litt bekymrende resultatene fra Ung 
Data undersøkelsen – områder hvor BTI-modellen skal hjelpe de voksne til å sette inn 
tidlig der det trenges. Hege ønsker en eller to representanter fra Meløy Ungdomsråd 
som kan være med på fagdager og i andre samlinger og snakke på vegne av 
kommunens barn og unge. Ungdomsrådet var enige om at de følte seg mest trygge 
ved å være to representanter som kunne delta sammen i et sånt forum. Valget av 
representanter tok vi etter valg av leder og nestleder. 

Sak 6: Valg av leder, nestleder og BTI-representanter 

- Først skrev alle ned (individuelt) hva de mener en god leder og nestleder er, og 
etterpå snakket vi om dette i plenum. Å lytte, engasjere seg og si sin mening var 
egenskaper som kom opp flere ganger. De som ønsket å være leder og nestleder 
meldte seg og fikk lov å fortelle kort om hvorfor de ønsket denne rollen. Vi hadde 
hemmelig avstemming på begge roller og Sigrid Sagstad ble valgt som leder og 
Nicolay Vindfjell ble valgt som nestleder for Meløy Ungdomsråd 2020-2021. 

- Det var mange som hadde lyst til å være representant for BTI-prosjektet. Vi hadde 
hemmelig avstemming og her ble Vinjar Meosli og Nicolay Vindfjell valgt som 
representanter. 

Sak 7: Årshjul 

- Rådet delte seg opp i tre grupper for å brainstorme prosjekter og saker som de 
ønsket å jobbe med i det kommende skoleåret. Vi gjennomgikk det kort i plenum og 
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det kom mange gode og kreative forslag ut av denne prosessen. Dette er noe vi skal 
jobbe videre med å få konkretisert og utvalgt nettopp de prosjektene rådet 
engasjerer seg mest for.  

 

Neste møte blir et digitalt møte med Ungdommens Fylkesting 2020, lørdag 31. oktober. Mer 
info blir sendt ut til representantene når dette foreligger.  

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

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

Rådmann v/Adelheid Buschmann Kristiansen 

 v/Kjell Gunnar Isaksen 

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 


