Møteinnkalling

Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Ungdomspanelet
Hotel Union, Geiranger
15.10 – 16.10.2018
12:00

Til dette møtet blir faste medlem kalla inn. Forfall skal meldast til utvalssekretær
Anne Wold, 71280013/93423859 eller anne.wold@mrfylke.no
Mandag 15. oktober
Kl 12.00 – Lunsj
Kl 13.00 – Åpning av fylkestinget
- Utdeling av Trafikktryggingsprisen
- Utdeling av likestillingsprisen
Kl 14.00 – Økonomiorientering ved Willy Sægrov.
Kl 15.30 – Kaffipause
Kl 16.00 – Møte med behandling av saker etter saklista
Ca 18.30 – Øving til ungdommens spørjetime m/ politikarkontaktane
Kl 20.00 – Middag

Tysdag 16.oktober
Kl 09.00 – Ungdommens spørjetime
Kl 10.00 – Møte med behandling av saker etter saklista
Kl 10.30 – Kaffipause
Kl 10.45 – Orientering om fylkesstatistikk
Kl 12.00 – Lunsj
Vel heim!

Ver merksam på at det kan bli endringar i programmet og at det vil bli
høve til å fremme saker ved møtestart.
Ta med ungdomspanelet si t-skjorte, hettejakke og Ipad.

Saksnr

Innhald

UP 25/18

Val av representant til programkomiteen for
ungdomskonferansen 2019 - Møre og Romsdal
idrettskrets 100 år
Økonomiplan for 2019-2022, med budsjett for 2019
Siste gjennomgang av sakliste, program og
arbeidsfordeling ungdommens fylkesting 2018
Årsrapport ungdomspanelet 2017/2018

UP 26/18
UP 27/18
UP 28/18

Godkjenning av protokoll

Uoff

saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

01.10.2018

108707/2018

Anne Wold

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 25/18

Ungdomspanelet

15.10.2018

Val av representant til programkomiteen for
ungdomskonferansen 2019 - Møre og Romsdal idrettskrets
100 år
Bakgrunn
E-post frå Møre og Romsdal idrettskrets v/Vegard Rangsæter:
Neste år feirer Møre og Romsdal idrettskrets 100 år. I forbindelse med det
har vi lyst å hedre fortiden, nåtiden og fremtiden. Et av de tiltakene vi da
har sett oss ut er å arrangere 1) idrettsrådskonferanse og 2)
ungdomskonferanse (i hovedsak for ungdomsutvalg – med idrettspolitikk
som tema) på et nasjonalt nivå.
Tanken er at disse to konferanse skal være samtidig (helgen 30.08 –
01.09.2019) på samme sted (Scandic Parken Ålesund) og ha noen felles
bolker. På denne måten får vi samlet mennesker som sitter rundt omkring i
landet med veldig mye erfaring samt at vi får samlet de unge lovende som
kommer og skal ta over stafettpinnen.
Jeg har fått i oppdrag å samle en programkomité til ungdomskonferansen. Vi
har sett for oss at den skal bestå av lederen i ungdomsutvalget vårt (Idun),
en representant fra idrettsforbundet, en representant fra et annet
ungdomsutvalg, en representant fra Høgskulen i Molde samt en representant
fra ungdomspanelet i fylkeskommunen.
I programkomiteen for idrettsrådskonferansen har fylkeskommunen
(kulturavdelinga) sagt seg villig til å være med. Det hadde vært stas om
noen fra ungdomspanelet ville være med i programkomiteen til
ungdomskonferansen.

Vurdering
Saka var oppe til behandling i ungdomspanelet 15.09.2018 sak UP-24/18 og vart
utsatt.

Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram uten forslag til vedtak.

Urtè Karanauskaitè
leiar ungdomspanelet

saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

03.10.2018

109992/2018

Anne Wold

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 26/18

Ungdomspanelet

15.10.2018

Økonomiplan for 2019-2022, med budsjett for 2019
Bakgrunn
Kvar haust legg fylkesrådmannen i Møre og Romsdal fylkeskommune fram ei
økonomiplan, og no i november blir økonomiplana for 2019-2022 med budsjett for
2019 lagt fram.
Økonomiplanen vil bli presentert i ein pressekonferanse den 5. november (måndag
før ungdommens fylkesting). Den skal vidare behandlast i hovudutvala 12.
november.
For å sikre best mogleg medverknad ønsker vi å prøve ut ei ny ordning, der
økonomisjefen gir ei førebels orientering til ungdomspanelet på oktobermøtet. Her
tek økonomisjefen i mot innspel og svarar på spørsmål frå ungdomspanelet, om
korleis dei meiner innhaldet i økonomiplana best mogleg kan bli presentert for
ungdommens fylkesting. Ei slags førebuing.
Det er verdt å minne om at ungdomspanelet framleis sit med eit ansvar for å finne
ut om den nye planen vil føre med seg store endringar, både generelt og innanfor
område som angår ungdom.
Vurdering
Denne ordninga kan styrke tidlegare praksis om at medlemmane i ungdomspanelet
må kontakte aktuelle avdelingar i fylkeskommunen, fordi det er forventa at
ungdommane på denne måten får eit betre bilete av korleis ting heng saman i
økonomien. I tillegg er det sannsynleg at ungdom med denne ordninga opplever
større forståing av dei økonomiske prosessane i fylket.
Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram utan forslag til vedtak

Urté Karanauskaité
Leiar Ungdomspanelet

saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

03.10.2018

109956/2018

Anne Wold

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 27/18

Ungdomspanelet

15.10.2018

Siste gjennomgang av sakliste, program og arbeidsfordeling
ungdommens fylkesting 2018
Bakgrunn
Ungdomspanelet må vedta den endelege saklista og bli samde om eit detaljert
program over ungdommens fylkesting den 09. – 11. november 2018 i Molde.

Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram utan forslag til vedtak.

Urté Karanauskaité
Leiar Ungdomspanelet

saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

05.10.2018

110892/2018

Anne Wold

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 28/18

Ungdomspanelet

15.10.2018

Årsrapport ungdomspanelet 2017/2018
Bakgrunn
Leiar og nestleiar legg fram sitt forslag til årsrapport. Medlemane i UP supplerer
med aktivitetar dei har vore med på det siste året.

Forslag til vedtak:
Leiar og nestleiar blir delegert mynde til å ferdigstille rapporten. Den blir lagt fram
på UFT.

Urté Karanauskaité
Leiar ungdomspanelet

Godkjenning av protokoll

