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Medlemmene 
 
 
   

 

 

 

Meløy ungdomsråd - referat fra møte 23. januar  

 
Tilstede: 

Benjamin Pedersen 

Helmine Stormo Pettersen 

Marius Nygård 

Rebekka Wenberg 

Sirianna Stormo Pettersen 

Siv Hammer 

Hanne Barvik 

 

Ikke tilstede: 

Jan Fredrik Amundsen 

Ingunn Birkelund 

Johan Helgesen  

 

Sak 1: Godkjenning av saksliste 

Saksliste godkjent 

 

Sak 2: Godkjenning av møteinnkalling 

Sirianna ønsker innkalling på epost. 

 

Sak 3. Gjennomgang av referat fra møte 21. november. 

Referatet er godkjent.  

 

Sak 4: Orienteringssaker 

Hanne orienterte om tilflytter prosjektet som nå er startet. Målsettingen for prosjektet er å 

gjøre Meløy mer attraktiv som bo- og arbeidssted og bidra til å øke tilflytting og stabilisere 

folketallet på rundt 6500 den neste 10 års perioden. Prosjektleder er Liv Torill Pettersen. 

Prosjektet er et samarbeid mellom kommune, næringsliv og frivillig sektor. 

 

Rebekka orienterte om møte i trafikksikkerhetsutvalget 18. januar. 
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Sak 5: Trafikksikkerhet 

Helmine og Benjamin tar kontakt med media og forbereder en uttalelse om 

trafikksituasjonen ved Ørnes skole/Meløy Videregående skole avd. Ørnes og Enga skole. 

Rebekka og Sirianna skriver brev til alle elevråd for å høre hvordan de opplever 

trafikksituasjonen ved sin skole/sin skolevei. Ungdomsrådet tar kontakt med Nordland 

Fylkeskommune på bakgrunn av brev fra Trafikksikkerhetsutvalget for å sjekke nærmere 

muligheten for holdningsskapende arbeid. Dette gjøres så snart som mulig. 

 

Sak 6: Idemyldring – ungdomsarrangement  

På oppfordring fra kulturkontoret gjennomførte rådet en idemyldring for å komme opp med 

forslag til nye ungdomsaktiviteter. Resultatet fra idemyldringen ligger i eget vedlegg. Rådet 

vil jobbe videre med dette i neste møte.  

 

Sak 7: Informasjon om prosjektet «klart språk».  

Kommunikasjonsrådgiver ved Meløy kommune, Connie Slettan Olsen informerte om 

prosjektet klart språk. Meløy kommune startet arbeidet med klart språk høsten 2016. Det er 

utarbeidet en språkprofil for Meløy kommune som skal fungere som en veileder og et 

oppslagsverk for ansatte som jobber med formidling av tekst. I arbeidet jobber man også 

med å endre skjema, tekstmaler og tekster som går ut til innbyggerne. I dette arbeidet er det 

satt ned arbeidsgrupper som skal teste tekster. Det ble bestemt at Benjamin Pedersen skal 

representere ungdomsrådet i dette arbeidet.  

 

Sak 8: Rådhusparken 

Fagleder ved kultur, Grete Stenersen, informerte om arbeidet med rådhusparken og 

presenterte status i arbeidet. To ideskisser utarbeidet av NorConsult ble lagt fram og 

diskutert. Det ble bestemt at Rebekka deltar i det videre arbeidet med den nye 

rådhusparken. 

 

Sak 9: Endringer i møtekalender 

Det ble behov for å endre møtekalenderen. Forslag til nye datoer er: 5. februar, 9. februar, 

17 april. 

 

Sak 10: Ung Kultur Møtes 

Det ble en kort diskusjon på hvordan rådet kan jobbe for å få flere påmeldte.  Mulige 

representanter i fagpanel er: Glenn Fagervik, Anita Seljeseth, Henning Bang, Mai Lis 

Myrvang, Sirianna Stormo Pettersen. Rådet vil fortsette arbeidet med UKM i neste møte.  

 

Sak 11:  Arbeid med handlingsplan for saker 
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Saken ble utsatt til neste møte.  

 

Sak 12: Samarbeid med Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd 

Det ble bestemt at Rebekka Wenberg skulle kontakte Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd 

og invitere dem til et møte. Dette for å bli kjent med hverandre, diskutere utfordringer og se 

på mulige samarbeidsprosjekt.  

 

Neste møte er satt til mandag 5. februar kl. 10.30. 

Sted: Meløy rådhus, kommunestyresalen.  

 

 

 

Med hilsen 

Meløy Ungdomsråd 

 

 

Hanne Barvik 

Kulturkonsulent 

Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 

 

 

 

 

 

 


