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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Ungdomsrådet 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 14.10.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Oliver Løvli Leder UR 
Mathias Nilsen Medlem UR 
Emil Johansen Medlem UR 
Sondre Hovdenak Isaksen Medlem UR 
Ingeborg Wennberg Mo Medlem UR 
Kine Monsen Medlem UR 
Veronje Simonsen Medlem UR 
Jimmy Blomli Nestleder UR 
Aleksander Hansen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tony Cock Medlem UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Kommunepsykolog og ungdomskontakt var innom for å presentere seg for ungdomsrådet 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kjersti Hovland Rennestraum Kulturkonsulent 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
Oliver Løvli (s.) Kine Monsen (s.) Sondre Hovdenak (s.)  
 
Mathias Nilsen (s.) Ingeborg Wennberg-Mo (s.)   Jimmy Blomli (s.) 
 
Veronje Simonsen (s.)    Emil Johansen (s.)     Aleksander Hansen (s.) 
 



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 22/19 Orientering om bevilging av midler til Røde Kors 
hjelpekorps 

 2015/545 

PS 23/19 Innspill fra ungdomsrådet til aktiviteter og 
organisering i fritidsklubbene 

 2015/545 

PS 24/19 Innspill kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 

 2015/545 

PS 25/19 Rusforebyggende midler 2019  2015/545 
 
Møtet ble startet kl.09.00. 
 
Møtet ble hevet kl.12.30. 
  



PS 22/19 Orientering om bevilging av midler til Røde Kors hjelpekorps 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 14.10.2019  

Behandling: 
Leder orienterte om at denne saken har vært oppe til behandling tidligere og er sluttført med 
fremvisning av ungdomsrådets film i kommunestyremøte. 
 

Vedtak: 
Leders orientering tas til etterretning. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering i Ungdomsrådet.  
 
 

PS 23/19 Innspill fra ungdomsrådet til aktiviteter og organisering i 
fritidsklubbene 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 14.10.2019  

Behandling: 
Leder orienterte om saken.  
Kulturkonsulenten supplerte med saksopplysninger. Ungdomsrådet kom med innspill til ønsker 
for aktiviteter i fritidsklubbene. Tiltak rettet mot sikkerhet ble også drøftet.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1) Kulturkonsulenten tar ungdomsrådets innspill med tilbake til arbeidet med aktivitet i 
fritidsklubbene  
2) Ungdomsrådets innspill brukes som grunnlag for videre arbeid med aktivitet i fritidsklubbene 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Ungdomsrådet kommer med innspill til mulige og ønskede aktiviteter i fritidsklubbene 
2. Ungdomsrådet kommer med innspill til hvordan de skulle ønske fritidsklubbene var 

organisert 
 
 
 



PS 24/19 Innspill kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 14.10.2019  

Behandling: 
Leder orienterte om saken.  
Kulturkonsulenten supplerte med saksopplysninger.  
Ungdomsrådet behandlet innmeldte ønsker og planer for idrettsanlegg i form av skjemaer. 
Etterpå drøftet ungdomsrådet innmeldte ønsker og planer for idrettsanlegg muntlig.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1) Kulturkonsulenten tar med ungdomsrådets innspill og ønsker for prioritering tilbake til 
pågående planarbeid. 
2) Ungdomsrådets innspill brukes som grunnlag for prioritering av innmeldte ønsker og behov, 
samt som grunnlag for utvikling/ videreføring av tiltak for økt fysisk aktivitet og mengde 
friluftsliv.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Ungdomsrådet diskuterer allerede innkomne innspill til plan og planutkastet og gir sine 
tilbakemeldinger til ansvarlig for plan, kulturkonsulenten.  

2. Ungdomsrådet formulerer sine tilbakemeldinger skriftlig.  
 
 

PS 25/19 Rusforebyggende midler 2019 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 14.10.2019  

Behandling: 
Leder orienterte om saken.  
Kulturkonsulent supplerte med tilleggsopplysninger.  
Ungdomsrådet drøftet ulike tiltak som kunne vært aktuelle for å søke om rusforebyggende 
midler.  
 
Leder kom med følgende forslag til vedtak: 
1) Søknadsfrist settes til 3 dager før neste møte i ungdomsrådet 
2) Kulturkonsulent avklarer neste møtedato og setter endelig søknadsfrist ut ifra dette 
3) Bilde av ungdomsrådet brukes på sosiale medier for utlysning av rusforebyggende midler 
2019 sammen med tekst om kriterier for å søke midlene 
4) Ungdomsrådet fordeler midler på neste møte i ungdomsrådet 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1) Søknadsfrist settes til 3 dager før neste møte i ungdomsrådet 
2) Kulturkonsulent avklarer neste møtedato og setter endelig søknadsfrist ut ifra dette 
3) Bilde av ungdomsrådet brukes på sosiale medier for utlysning av rusforebyggende midler 
2019 sammen med tekst om kriterier for å søke midlene 
4) Ungdomsrådet fordeler midler på neste møte i ungdomsrådet 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Ungdomsrådet lyser ut rusforebyggende midler for 2019 og setter endelig søknadsfrist for året.  
 
 


