Møteprotokoll

Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:
Protokoll nr:

Ungdomspanelet
Scandic Seilet, Molde
01.03.2019
17:00
2/2019

Faste medlemer som møtte:
Namn
Urtè Karanauskaitè
Ole August Iversen
John Salthammer
Hedda Haugen
Ole Stensby
Lene Vadseth Larsgård
Joakim Myklebost Tangen

Funksjon
Leiar
Nestleiar
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer

Faste medlemer som ikkje møtte:
Namn
Funksjon
Silje Sandøy Husøy
Medlem
Thea Elise Gråberg
Medlem
Varamedlemer som møtte:
Namn
Sigurd Farstad Iversen
Ester Annie Brende

Møtte for
Silje Sandøy Husøy
Thea Elise Gråberg

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet:
Namn
Stilling
Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
Ingunn Bekken Sjåholm
Ass fylkesplansjef
Hilde Johanne Svendsen
Seksjonsleiar
Sekretariat:
Namn
Anne Wold

Stilling
UNG koordinator

Ungdomspanelet sitt møte tok til kl. 17.10 på møterom på Scandic Seilet. Nestleiar
Ole August Iversen leiar møtet til leiar Urtė Karanauskaitė var komen.
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Urtė Karanauskaitė og Sigurd Farstad Iversen var ikkje til stades då møtet starta.
Møtet vart sett med 7 medlemer.
Innkallinga vart godkjent utan merknader.
Saklista vart samrøystes godkjent.
Ettersendt:
Sak UP 9/19 UNG kultur i Møre og Romsdal
Sak UP 10/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan for
Møre og Romsdal 2020-2024.
Sak RS 1/19 Evaluering UFT

Kl. 17.40 tok Urtė Karanauskaitė og Sigurd Farstad Iversen sete.
9 voterande.
Neste møte i Ungdomspanelet er flytta frå Ulstein til Geiranger. Ungdomspanelet
skal da starte samarbeid med det regionale rådgjevarnettverket i Møre og Romsdal.
Tid og stad for dette møtet er:
Hotel Union, Geiranger 2. april 2019 kl 18.00 – 04. april 2019 kl 16.00.
Orienteringar:
Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik møter Ungdomspanelet.
Autopass og generell info om høyringsprosessar v/seksjonsleiar Hilde Johanne
Svendsen på samferdselsavdelinga. Notat og munnleg presentasjon. Dialog med UP
omkring deira innsendte høyringssvar. Orientering om vegen vidare.
Assisterende fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm orienterte om framdrifta i
arbeidet med ny regional planstrategi, korleis ungdomspanelet og andre rådgivande
organ kan bidra og kva som ligg i kunnskapsgrunnlaget til ei slik plan.

Laurdag 2. mars 2019
Ungdomspanelet sitt møte tok til kl. 09.00
Saksnr

Innhald

UP 6/19

Høyring - Forslag til forskrift om eldreråd, råd for
personar med funksjonsnedsetting og ungdomsråd
Retningslinjer - Årets ungdomskommune
Marknadsføring av ungdomsmidlane - 1. tildeling
2019
UNG kultur i Møre og Romsdal
Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi
og ny fylkesplan for Møre og Romsdal 2020-2024
Evaluering UFT
Status MR BUR (saka blir ettersendt)

UP 7/19
UP 8/19
UP 9/19
UP 10/19
RS 1/19
RS 2/19

Uoff

3

UP 10/19 Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi
og ny fylkesplan for Møre og Romsdal 2020-2024
Forslag til vedtak:
Ungdomspanelet tek informasjon om prosess for utarbeiding av ny regional
planstrategi og ny fylkesplan til orientering, og har følgjande innspel:….
Behandling i Ungdomspanelet - 01.03.2019
Ungdomspanelet tok saka til orientering og vedtok å besvare følgjende spørsmål frå
Ingunn Bekken Sjåholm:
1. Korleis vil de være med å gi innspel?
2. Kva tema er viktig at blir tatt med i kunnskapsgrunnlaget?
Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 01.03.2019
Korleis vil UP gi innspel?
- Ungdomspanelet ynsker fast representasjon i relevante møter og
konferansar i regi av fylkeskommunen under dette emnet.
o Det har stor betydning for ekte ung medverknad at vi får halde
innlegg på vegne av barn og unge (om lag 1/4 av folket i M&R).
- Vi svarer gjerne på e-post med konkrete spørsmål og tek imot saker til
behandling.
Kva tema er viktig å ta med i kunnskapsgrunnlaget?
- Ungdomspanelet ynsker at handlingsprogrammet vårt skal brukast som
kunnskapsgrunnlag for å sette lys på barn og unge sitt syn på
fylkeskommunale utfordringar og moglegheiter.
- Folkehelse med fokus på psykisk helse
- Kva kan vere årsakene til ung fråflytting frå fylket, frå unge sitt synspunkt?
- Bruke UNGdata-statistikkane for å setje lys på unge sin situasjon i fylket
- Refleksjon kring kjønnsfordeling innan næringsliv, leiarstillingar og
studieretningar på vgs: Kva konsekvensar har dette?
 T.d. vgslinjer som må leggjast ned på grunn av for få søkarar.
 Sosialt press på enkeltindivid til å følgje visse sosiale og
kulturelle normer knytt til kjønn.
Dette spørsmålet svarast også på under workshoppen 14.mars, det vil då vere
moglegheiter for å spørje om noko skulle vere uklart.

UP 8/19 Marknadsføring av ungdomsmidlane - 1. tildeling
2019
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Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram utan forslag til vedtak
Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 01.03.2019
1.
Ungdomspanelet utarbeider ein video for å marknadsføre ungdomsmidlane, i
tillegg til å publisere den på facebookside Ungdomspanelet i Møre og
Romsdal.
2.
Urtė Karanauskaitė skriv ein kronikk om ungdomsmidlane og korleis utdeling
av desse skal gå føre seg.

UP 9/19 UNG kultur i Møre og Romsdal
Forslag til vedtak:
Kultur- og folkehelseutvalet tek saka om UNG kultur i Møre og Romsdal
til orientering.
Behandling i Ungdomspanelet - 01.03.2019
Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 01.03.2019
Ungdomspanelet tok saka til orientering, og beslutta å skrive følgjande merknader
til innhaldet:
1: Det faglege rådet er det øvre rådgjevande organet til Den Kulturelle Skulesekken
(DKS) i Møre og Romsdal. Formålet med organet er å sikre eigarskap til unge og å
utvikle DKS. Ungdomspanelet stiller seg svært kritisk til at det er ingen
ungdomsrepresentantar i rådet. Det er for første gong ungdomspanelet høyrer om
eit slikt råd, og det er skremmande for oss at ingen ung-representasjon er påtenkt
eit råd som skal jobbe for å utvikle UNG-kultur. Ungdomspanelet ser ein klar
samanheng mellom fråflytting og deltaking i lokalsamfunnet. Om barn og unge
ikkje får kulturell tilhøyrsle i regionen, vil regionen miste enda fleire unge til
storbyane. Difor forventar ungdomspanelet at kulturadministrasjonen innlemmar
ung-representasjon i sine råd og referansegrupper.
2: UKM har lidd store kutt over dei seinaste åra som har først og fremst ramma
URG (ung ressursgruppe) og UA (unge arrangørar). Det er desse gruppene som
sørgjer for at UKM vert eit arrangement av unge for unge. UA har vore drivne av
prosjektmidlar, som no har vorte kutta. Når budsjettet kuttast får ikkje arrangørane
tilstrekkeleg opplæring, og ressursgruppa ikkje nok midlar til å gjennomføre god
marknadsføring av UKM. Ungdomspanelet ynskjer ei avklaring på kvifor desse
midlane vert kutta.
Fylkesfestivalen i UKM med over 200 deltakarar og langt fleire tilskodarar er den
største kulturelle samlingsplassen vi har for unge i fylket. Det er svært uheldig at i
år er det ikkje nok pengar nok til å leie inn workshop-haldarar, som gir
ungdommane ei profesjonell opplæring i kultur. Ungdomspanelet meina at UKM må
styrkast, og særleg dei ungdommane (URG og UA) som jobbar året rundt for å få
arrangementet til å skje. Ikkje berre er det ein kulturell møteplass for alle
ungdomane i regionen, men også ein arena for å vise fram og utvikle
kulturmangfaldet i Møre og Romsdal. Det er gjennom slike arrangement unge får
kjennskap til moglegheitene dei har til å drive med kultur i Møre og Romsdal, noko
som vil vere ein viktig faktor for å få unge til å flytte tilbake.
Ungdomspanelet ynsker å gjere det vi kan for å hjelpe UKM vidare, sidan vi meiner
at arrangementet er svært viktig for unge i Møre og Romsdal. URG har bedt oss om

hjelp på grunn av sin utfordrande økonomiske situasjon. URG og UA har heller
ikkje moglegheit til å søke om ungdomsmidlar, sidan dei får driftsstøtte frå
fylkeskommunen. Difor kjem ungdomspanelet til å sende 6 representantar til
fylkesfestivalen i Kristiansund i mai og kjem til å ta ansvar for ein workshop, på
toppen av det omfattande handlingsprogrammet ungdomspanelet allereie har i år.
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Når det gjelde stiftelsesmøte av MRBUR, vil Ungdomspanelet prioritere å delta som
observatør, da UNG kultur kan vere ei potensiell god ressursgruppe for
Ungdomspanelet no og i framtida.

UP 7/19 Retningslinjer - Årets ungdomskommune
Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram uten forslag til vedtak.
Behandling i Ungdomspanelet - 01.03.2019
Sigurd Farstad Iversen legger fram saka for Ungdomspanelet.
1. Forslag fremma av møteleiar: Presisering av kven som er mottakar av prisen.
Prisen skal gå til kommune ”og ungdomsråd” som har.. (endring som må
godkjennast i FT) Motforslag fremma av Joakim Myklebust Tangen: Sendes til FT
slik Urte foreslo. Votering: Forlag fremma av Urtė Karanauskaitė vart vedteke med
8 mot 1 stemme.
1.
2.
3.

4.

Ungdomspanelet vil undersøke muligheten for at prisoverrekkelsen skal skje
i et ordinært FT. Enstemmig vedtatt
Dersom praksis for UFT endres, må også retningslinjene for Årets
ungdomskommune endres i tråd med det. Enstemmig vedtatt
Ungdomspanelet må bruke lengre tid på nominasjonene i forkant, og legge
frem på en tydelig måte for UFT, slik at de er stand til å ta et valg på
bakgrunn av retningslinjene – og ikke den mest spenstige presentasjonen
der og da. Enstemmig vedtatt
Sakspapirene for nominasjon sendes til ungdomsråd OG kommunestyre,
samt marknadsføre prisen betre. Enstemmig vedtatt

Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 01.03.2019
1.
Ungdomspanelet vil undersøke muligheten for at prisoverrekkelsen skal skje
i et ordinært FT.
2.
Dersom praksis for UFT endres, må også retningslinjene for Årets
ungdomskommune endres i tråd med det.
3.
Ungdomspanelet må bruke lengre tid på nominasjonene i forkant, og legge
frem på en tydelig måte for UFT, slik at de er stand til å ta et valg på
bakgrunn av retningslinjene – og ikke den mest spenstige presentasjonen
der og da.
4.
Sakspapirene for nominasjon sendes til ungdomsråd og kommunestyre,
samt marknadsføre prisen betre.

UP 6/19 Høyring - Forslag til forskrift om eldreråd, råd for
personar med funksjonsnedsetting og ungdomsråd
Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram uten forslag til vedtak
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Behandling i Ungdomspanelet - 01.03.2019
Urte orienterer om prosessen så langt og innhaldet i forskrifta. Ho har vore på
samling med unge fylkesrepresentantar og i møte med statsrådssekretær i Oslo.
Der vart det blant anna fastsett at eit utval av dei fylkeskommunale
ungdomsrådsleiarane skal jobbe med svar til høyring.
Frist for høyring 01.april, trer i kraft hausten 2019. Veilederen trer i kraft også på
hausten. Har fremma ynskje om å medverke til veiledaren.
1.

Ungdomspanelet i Møre og Romsdal lagar eige høyringssvar. UP setter ned ei
arbeidsgruppe, og ansvarlege i denne gruppa er: Ole Stensby, Ester Annie
Brende, Ole August Iversen, Sigurd Farstad Iversen.

2.

Ungdomspanelet stiller seg bak AU sitt høyringssvar.

Ungdomspanelet skriver sitt eige høyringssvar, og setter ned ei intern
arbeidsgruppe til å ferdigstille dokumentet.
Alle medlemmane i møtet deltek i grunnprossen med å skrive utkast til
høyringssvar i løpet av helga.
Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 01.03.2019
Ungdomspanelet godkjenner førebels utkast, og gir arbeidsgruppa mandat til å
ferdigstille høyringssvaret innan fristen.

RS 1/19 Evaluering UFT
Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 01.03.2019
Referatsaka vart tatt til orientering

RS 2/19 Status MR BUR
Behandling i Ungdomspanelet - 01.03.2019
Viser til orienteringa i sak UP 9/19 UNG kultur i Møre og Romsdal
Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 01.03.2019
Referatsaka vart tatt til orientering.

Søndag 3. mars 2019
Ungdomspanelet sitt møte tok til kl. 09.00

Orienteringssaker frå UP-medlemmar; MR 2025, samarbeid med KORUS, status i
dei kommunale ungdomsråda, representasjonar UP har vore på og foredrag dei har
hatt.
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Møtet heva kl. 12.00

