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Meløy Ungdomsråd 
 
 
   

 

 

 

Meløy ungdomsråd - referat fra møte 13. april  
 
Tilstede:  

Benjamin Pedersen  

Kristoffer Meløysund  

Helmine Stormo Pettersen  

Marius Nygård  

Jan-Fredrik Amundsen  

Siv Ingeborg Hammer  

Rebekka Wenberg  

 

Ikke tilstede: 

Hanne Barvik  

Johan Helgesen  

Sirianna Stormo Pettersen  

 

1.Saksliste godkjent  

Benjamin legger til en sak 

 

2. Møteinnkallelse  

Godkjent  

Kommentar: Benjamin, Helmin og Siw ønsker å få den på mail.  

 

3. Referat fra sist møte 

Det hadde vi ikke, så ikke mulighet til å godkjenne  

 

4. Besøk av folkehelserådgiver Marlene B. Karlsen 

Marlene informer om at de jobber med å få en forestilling kalt, #hengdeg, til Meløy 

kommune. De ønsker å invitere skolene i kommunen til kulturhuset i Glomfjord, å vise 

forestillingen der slik at de når flest mulig ungdommer. De vil også prøve å få en forestilling 

på ettermiddagen slik andre som er interesserte kan komme å se forestillingen. Marlene 

spør om dette er noe rådet kan være med å jobbe for.  
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Malene har en ide om å lage en kort film om temaet for å fremme budskapet. Rebekka 

foreslår å samarbeide med ungdomskonserten som skal arrangeres 15.juni, og at de kanskje 

kan vise en video om temaet der. Marlene sier at vi kan bruke henne som kontakt slik at vi 

kan få tak i folk som kan lage videoer, og hvis vi trenger midler, så har hun det. Vi har 

avstemning om vi skal lage video slik Malene foreslo, eller om vi ikke skal gjøre det. Det ble 

flertall, og stemmene var 4 for, og 3 imot. Vi blir enige om at vi setter sammen en gruppe på 

fire personer som får hovedansvaret for videoen. Gruppen består av Rebekka, Siw, Helmine 

og Kristoffer.  

 

5. Orienteringssaker  

a. Volleyballkampen mot politikerne 

Vi har spilt volleyballkamp mot politikerne, på mandag 9.april. Det var god stemning og det 

var gøy.  

 

b. Brevet som er sendt ut til elevrådene i kommunen  

Det eneste elevrådet som har svart på er Bolga skole, og de har svart at trafikksituasjonen 

ved skolen er bra 

 

c. Uttalelse til formannskapet om høring  

Rebekka leser uttalelsen. I uttalelsen står det at Ungdomsrådet er svært negativ mot de 

foreslåtte nedskjæringene i buss og fergeruter 

 

6. Besøk av Ola Arnfinn Loe, som er leder trafikksikkerhetsutvalget  

a. Utvalget består av tekniskutvalg, og Mur har nå fått plass i utvalget. 

 

b. Trafikksikkerhetsutvalget jobber med ting som å forbedre trafikksituasjoner, og per dags 

dato er trafikksituasjonen ved Enga skole førte prioritet.  

 

c. De ser også på trafikksituasjonen ved Ørnes skole, med det avventer de med til Spildra 

skole står ferdig.  

 

7. Besøk av Frank Holdal som jobber på plan og kommunalteknikk 

Hoved området hans går på kjøp og salg av områder i Meløy.  

a. Frank orienterer om fylling nedenfor rådhuset og hvordan situasjonen er der. Han forteller 

at per dags dato er det en organisasjon som heter Ørnes handel som har avtale om å starte 

bygging på fylling innen 31.12.2018. 

b. Vi får se noen bilder om hvordan ting kan se ut, og hva som skal bygges på fyllinga. Han 

forteller om at der er flere forskjellige byggetrinn og at under byggetrinn 1 skal det etableres 
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fem bedrifter, og at totalt skal det etableres rundt 3000 kvadratmeter, og at det egentlig var 

snakk om etablering av et bedriftsområde på 10 000 kvadratmeter, men at det har vært 

problemer med å få inn langsiktige leie-avtaler. 

 

c. Det er fremmet søknad om etablering av 20 boenheter, på totalt 2000 kvadratmeter. Det 

er også med etablering av park og kaipromenade i søknaden.  

 

d. Ørnes handel har lagt frem en fremgangsplan og den viser at de skal i gang med arbeid på 

fyllinga i sommer. Det er regnet med cirka et års byggetid.  

 

e. Frank forteller at kommunen har stilt spørsmål til hvorfor ingen av de store kjedene i 

Norge vil etablere seg i Meløy, og at de begrunnelsen de har fått er at kjedene allerede har 

Meløy kommune som kunde i dag og at de dermed ikke trenger å etablere seg i Meløy. 

 

8. Joker kveld 

a. Hanne foreslår at vi lager til en ekstraordinær joker kveld med noe spesielt, som en DJ 

eller aktiviteter.  

 

b. Vi blir enige om å prøve å få tak en DJ, og snakke med kulturskolen om lyd og lys.   

 

c. Rebekka foreslår å snakke med bandet som ble sendt videre fra UKM, om de kan komme å 

opptre  

 

d. Vi kan arranger leken "GROGG" i hele Jokern bygget. 

 

9. Møte med eldrerådet  

a. Bussruter  

b. Kurskvelder for eldre  

Møtet er satt til 28. mai (anm. ved Hanne Barvik) 

 

10. Politiske saker 

Ble dårlig tid på slutten av møtet, så rådet fikk ikke god tid til å diskutere hva som skal gjøres. 

Disse forslagene kom opp: 

 

a. Busstilbud 

Alle tar ansvar for å prøve å finne ut litt om hvilke bussruter som trengs og hvilke som er 

unødvendige  

 

b. Forebygge mobbing 
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Snakke positivt og spre gode rykter om forestillinger og konferanser som kommer til Meløy  

 

c. Småskolen 

Vi blir enige om å invitere Else Andersen på neste møte for å få høre om hvordan 

situasjonene er på skolene i Meløy. 

 

d. Fremme tilbudene i kulturskolen 

-Bruke sosiale medier til å fremme arrangementer  

- Flere møteplasser  

 

e. Det er planer om at det kommer en ny ungdomsklubb på Engavågen  

 

Rådet blir enige om at vi må jobbe videre med diverse saker før neste mur møte (spesielt 

politiske saker). Dette gjøres via Skype, og rådet blir enig om at tirsdager passer best.  

 

Referat skrevet av Benjamin Pedersen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Meløy Ungdomsråd 

 

 

Hanne Barvik 

Kulturkonsulent 

Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 

 

 

 

 


