Møteinnkalling

Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Ungdomspanelet
Hotel Union Geiranger
14.-15.10.2019
12:00

Forfall skal meldast til Ingeborg Forseth, tlf. 900 13 983, som kallar inn
varamedlem.

Program for ungdomspanelet 14. – 15. oktober
Måndag 14. oktober:
kl 1200 - Lunsj
kl 1300 - Opning av fylkestinget
- Utdeling av Trafikktryggingsprisen
kl 1330 - Møte
kl 1500 - Kaffepause
kl 1530 - Konstituering av fylkestinget- val av fylkesutval, kontrollutval og
fylkesordførar/varaordførar
kl 1600 - Møte
kl 2000 - Middag
Tysdag 15. oktober:
kl 0900 - Møte
kl 1050 - Kaffepause
kl 1100 - Presentasjon av Fylkesstatistikken v/fylkesplansjef Ole Helge Haugen
kl 1200 - Lunsj
Vel heim!
Ver merksam at det kan bli endringar i program og møteplanen, og at det vil bli
høve til å fremme saker ved møtestart.
Ta med iPad og PC, samt ungdomspanelets hettejakke og t-skjorte.
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Saksnr

Innhald

UP 32/19
UP 33/19
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UP 34/19
UP 35/19

Godkjenning av protokoll
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saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

03.10.2019

120245/2019

Ingeborg Forseth

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 32/19

Ungdomspanelet

14.10.2019

Møteplan for ungdomspanelet 2019
Bakgrunn
Det har blitt teke omsyn i framlegget til møte i hovudutvala og fylkestinget, og
fristane som er sett for innlevering av saker til desse utvala. Ungdomspanelet skal
møte ved dei ordinære fylkestinga, det vil seie at fire av møta følgjer møteplana til
fylkestinget.
 20. – 21. april
 15. – 16. juni
 12. – 13 oktober
 7. – 9. desember






24. – 26. januar
28. februar – 1. mars
11. – 13. september
5. november, planleggingsmøte ungdommens fylkesting 2020
Koordinators forslag til ungdommens fylkesting 2020; 6. – 8. november

Forslag til vedtak:
Det blir fastsett slike møtedatoar for ungdomspanelet (UP) 2020:
Møte
Møte
Møte
Møte
Møte
Møte
Møte
Møte

nr. 1: 24. – 26. januar
nr. 2: 28. februar – 1. mars
nr. 3: 20. – 21. april
nr. 4: 15. – 16. juni
nr.5: 11. – 13. september
nr. 6: 12. – 13 oktober
nr. 7: 5. november
nr. 8: 6. – 8. desember

Ungdommens fylkesting 2020: 6. – 8. november

Urtė Karanauskaitė
leiar ungdomspanelet
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saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

03.10.2019

120248/2019

Ingeborg Forseth

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 33/19

Ungdomspanelet

14.10.2019

Marknadsføring av ungdomsmidlane 2. tildeling 2019
Bakgrunn
Kvart år delar ungdomspanelet (UP) ut kroner 250 000 til ekstraordinære
ungdomsaktivitetar i fylket – prosjekt som elles ikkje får støtte gjennom ordinære
budsjett og som kan vere med på å skape engasjement.
I møte i desember skal UP igjen fordele ungdomsmidlane. Søknadsfrist er 1.
desember. Det vil bli annonsert på Facebook, instagram og www.mrfylke.no. UP må
også bruke media og andre relevante kanalar.
Vurdering
UP må diskutere kva tiltak utover dette som skal settast i verk for å marknadsføre
ungdomsmidlane.
Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram utan forslag til vedtak.

Urtė Karanauskaitė
leiar ungdomspanelet
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saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

03.10.2019

120257/2019

Ingeborg Forseth

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 34/19

Ungdomspanelet

14.10.2019

Årsrapport 2018/2019
Bakgrunn
Leiar og nestleiar i ungdomspanelet startar sitt arbeid med forslaget til årsrapport.
Medlemane i UP supplerer med aktivitetar dei har vore med på det siste året.
Som ein følgje av den nye forskrifta for medverknadsorgan i kommunelova så skal
årsrapporten leggast fram for fylkestinget.
Forslag til vedtak:
Leiar og nestleiar av ungdomspanelet blir delegert mynde til å ferdigstille
rapporten. Den blir lagt fram for fylkestinget i desember.

Urtė Karanauskaitė
Leiar ungdomspanelet
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saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

03.10.2019

120250/2019

Ingeborg Forseth

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 35/19

Ungdomspanelet

14.10.2019

Økonomiplan for 2020-2024, med budsjett for 2020
Bakgrunn
Kvar haust legg administrasjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune fram ei
økonomiplan, og i november blir økonomiplana for 2020 – 2024 med budsjett for
2020 lagt fram. Økonomiplana vil bli presentert i ein pressekonferanse den 4.
november. Den skal vidare behandlast i hovudutvala 11. november.
Medlemane i ungdomspanelet må gjere eit forarbeid og ta kontakt med aktuelle
avdelingar i fylkeskommunen. Medlemane i ungdomspanelet må finne ut om plana
vil føre med seg store endringar, både generelt og innanfor område som angår
ungdom.
Hovudtrekk frå økonomiplana vil bli lagt fram under møtet til ungdomspanelet i
november, men ungdomspanelet må likevel setje seg inn i plana på førehand slik at
ein kan kome med innspel i form av ein uttale før saka skal opp i hovudutvala.
Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram utan forslag til vedtak.

Urtė Karanauskaitė
Leiar ungdomspanelet
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Godkjenning av protokoll

7

