
Møtereferat fra Meløy Ungdomsråd 25. januar 2020 

Til stede: 

- Marius Torrissen 

- Jørgen Stormo 

- Simon Johan Myrvang 

- Carl Wilhelm Andersen 

- Julie Kvarv 

- Sunniva Aasen Pettersen 

- Tobias Stub Skaland 

- Maria Olsen (vara for Krister Lorentsen) 

- Marthe Øijord (Ungdommens Distriktspanel) 

- Turid Solstrand 

- Marlene B. Karlsen (folkehelserådgiver) 

- Mette Haurum (kulturkonsulent og sekretær) 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent. Vi har fått inn en søknad fra 10. klasse på Enga skole som søker 

midler til nattfotballturneringen som vi skal behandle samt en hastesak fra rådmannen vedrørende 

en uttalelse fra Ungdomsrådet omkring Sammen for Meløy prosjektet. 

Sak 2: Godkjenning av referat fra møtet 24. januar 2020 

Oppsummering av forrige møte. Referat godkjent. 

Sak 3: Trafikksikkerhetstiltak i samarbeid med kommunen og tjenester 

Tall fra Ungdataundersøkelsen 2019 viser, at rundt 14 % av videregående elever i Meløy har kjørt 

moped eller annet motorisert kjøretøy når de har drukket alkohol. Rundt 20 % av den samme gruppe 

elever sier de har vært passasjerer når sjåføren har drukket alkohol. Dette er ikke tall som vi via 

Ungdataundersøkelsen kan sammenligne med andre kommuner, fylker eller landsdekkende tall. 

Kommunen finner tallene høye og kommunedirektøren i Meløy kommune har på bakgrunn av dette 

bedt en samhandlingsgruppe i kommunen om et forebyggende og holdningsskapende tiltak. 

Samhandlingsgruppen som består av kommunen, tjenester og politiet, hadde et møte i 17. februar. I 

møtet kom det et forslag om å få Forandringsfabrikken til Meløy med et opplegg til 

ungdomsskoleelevene, videregående elever og foreldre omkring alkohol, hasj og andre rusmidler 

samt foreldre-ungdom dialog. Ungdomsrådet har også planer om et trafikksikkerhetstiltak og midler 

stående til dette, og av den grunn ble det foreslått å slå alt sammen til et større tiltak.  

Ungdomsrådet ble presentert for forslaget av folkehelserådgiver Marlene B. Karlsen, og alle var 

positive for et samarbeid. De så særlig positivt på at det er et opplegg hvor ungdom snakker til 

ungdom, da det er lettere å relatere til noen på egen alder. Rådet mener det er viktig at politier blir 

mer synlig og derfor burde de være til stede under et opplegg med Forandringsfabrikken. Dette ville 

ha en god effekt og bidra til godt samarbeid mellom ungdom og politi. 

Samhandlingsgruppen var også interessert i å høre Ungdomsrådets mening til forslaget om å invitere 

foreldre med på et sånt arrangement. Dette mente rådet var lurt. Å opplyse foreldre om dette 

temaet kan gi de en bedre forståelse av ungdomslivet 2020. Ungdomsrådet foreslo selv at de kunne 

ønske seg å være arrangør på dette arrangementet, slik det blir formidlet fra ungdom til ungdom. 



Dette ser vi på flere områder har en god effekt på ungdomsinteressen. Det ble avtalt at kultur og 

folkehelse i samarbeid med Ungdomsrådet skal søke trafikksikkerhetsmidler hos NFTU. 

Sak 4: Presentasjoner av gjestebudene og diskusjon av resultater 

Alle presenterte sitt gjestebud for resten av Rådet. Det kom mye nyttig informasjon ut av det og det 

ble stilt mange oppfølgende spørsmål og vi diskuterte resultatene. De store hovedtemaene som kom 

fram handlet om:  

- Bedre transporttilbud i kommunen 

- En større variasjon av aktivitetstilbud i hverdagene. 

- Flere møteplasser hvor ungdommen kan komme og gå som de vil 

- Ungdommen kommer på aktiviteter der andre ungdommer kommer, men de store 

ungdommene kommer ikke hvis de små ungdommene er der. 

Ungdomsrådet skal nå beslutte hvem de ønsker å presentere dette for og hvordan. Avisa, 

formannskapet og kommunestyret er tre steder ungdommene mener de kan legge fram resultatene i 

første omgang. Senere på møtedagen snakket Rådet med ordføreren om det årlige fellesmøtet med 

formannskapet, og ordføreren så gjerne at Ungdomsrådet hadde en orienteringssak der og tok det til 

kommunestyret før sommeren. Av formidlingsmetoder ble det nevnt å lage en powerpoint 

presentasjon, en video hvor ungdomsrådet viser og forteller om resultatene, og/eller et diashow med 

bilder og tekst som forklarer resultatene.  

Endelig beslutninger om dette blir tatt på neste møte. 

Sak 5: Opplegg av Marthe Øijord fra Ungdommens Distriktspanel 

Marthe fortalte om Ungdommens Distriktspanel og den jobben de har fått om å gi regjeringen ti råd 

til framtidens distriktspolitikk. Meløy Ungdomsråd ble oppfordret til å svare på ti spørsmål på nettet 

som skal hjelpe Distriktspanelet i denne jobben. 

Sak 6: Evaluering av UKM 

Ungdomsrådet var godt tilfredse med årets UKM. Det var bra kommunikasjon mellom teknisk crew 

og scenearbeidere. Rådet ønsker å fortsette samarbeidet med Rødøy og Gildeskål, og ser gjerne at vi 

jobber for å gjøre helgen enda mer sosial-fokusert. De var veldig fornøyde med sceneinstruktøren og 

anbefaler absolutt at vi også har det neste år. I tillegg ønsker de også at vi til neste år har en klarere 

arbeidsfordeling blant arrangørene. 

Sak 7: Diverse 

Uttalelse fra ungdommen til Sammen for Meløy: Jørgen Stormo er Meløy Ungdomsråds representant 

i vurderingskomiteen til Sammen for Meløy og satte resten av Ungdomsrådet inn i prosjektet. Rådet 

har mottatt et forslag til en uttalelse basert på den meninger og synspunkter som har blitt samlet inn 

fra ungdommer. Ungdomsrådet har gjort noen endringer i denne uttalelsen.  

Søknad til nattfotball: Grunnet manglende informasjon i søknadens budsjett, ønsket rådet at 

søknaden ble sendt inn på nytt med fyllestgjørende informasjon. Rådet vil behandle søknaden på 

neste møte. 


