
Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd

Dato: torsdag 2. april 2020
Tid: 11.30 - 14.00
Sted: På grunn av Korona-krisen ble møtet gjennomført som fjernmøte på Microsoft 
Teams

Til stede: Gunnar Kugappi, Mina Othelie Øwre, Jakob Bjørknes, Mats Moen Mareliussen, 
Sol Ravna Jensen Drabik og Maren Andrea Engan (vara)                       
         

Forfall:  Juliana Rebeca Leal Alves hadde meldt forfall. Isak Sjøgård Pettersen hadde 
tekniske problemer i Teams og kunne ikke delta. Møtet ble gjennomført med seks 
deltakere, da det ble for kort tid til å innkalle vara for ham. 
Ungdomsrådet var beslutningsdyktig med over halvparten av representantene til stede (6 
av 7).

Ungdomskoordinator: Sveinar Aase

_______________________________________________________________________

Sak 11/20 Godkjenning av innkalling 

Godkjenningen ble innkalt

Sak 12/20 Godkjenning av referat 
 

Referatet godkjent med de endringer som fremkom i møtet.  

Sak 13/20 Intervju av ungdomsrådet.
          
        Sørfold kommune har vedtatt å lage en helse- og omsorgsplan. Det skal gjøres    

     av RO, Ressurssenter for omstilling i kommunene.

Ingvar Rolstad fra RO snakket med ungdomsrådet via Teams under møtet for å få deres 
innspill og tanker om fremtida og hvordan de ønsker tjenestetilbudet skal bygges fremover.  
Ungdommenes synspunkter tas med i det videre arbeidet. Statusrapport helse- og 
omsorgstjenesten skal være ferdig innen 01.05.20.

Sak 14/20 Spørreundersøkelse fra Ungdommens distriktspanel

Ungdommens distriktspanel er ti ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 skal gi 
regjeringen ti råd om fremtidas distriktspolitikk. Det betyr at de skal gi råd om hva 



regjeringen bør gjøre for det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge også 
i framtida.

Panelet skal hente inn forslag fra ungdom i distrikts-Norge, bearbeide forslagene og gi ti 
råd til regjeringen. Panelet vil selv være med på å planlegge hvordan de skal jobbe.
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har gitt Distriktssenteret i oppdrag 
å etablere panelet og hjelpe det i arbeidet.
Regjeringen har bestemt at panelet skal jobbe tett med de kommunale og 
fylkeskommunale ungdomsrådene.
Panelet er helt avhengige av hjelp fra ungdomsrådene for å hente inn så mange innspill fra 
Nordland som mulig.  
Ungdomsrådet besvarte spørsmålene som gjengitt under:

1. Hva er det som gjør at du trives der du bor?
(nevn de viktigste tingene)

Det som gjør at jeg trives her er at vi har et godt skole- og nærmiljø. Vi har en kommune 
som tar ungdom på alvor og alle blir hørt. Vi har også et helt greit fritidstilbud, men har vi 
en liten vei å gå.

2. Hva kunne vært bedre der du bor?
(nevn de viktigste tingene)

Kollektivtransporten og fritidstilbud kunne vært bedre i denne kommunen. For det er for lite 
busser som går i døgnet, foreldre må kjøre ungdommen rundt i denne lille kommunen.

3. Hva kan du selv gjøre for at heimplassen din skal bli et enda bedre sted å bo på?

Jobbe videre med disse sakene i ungdomsrådet og ta det med videre til kommunestyret og 
generelt være snill og grei mot alle.

4. Hvilke muligheter og utfordringer kan det være å bo i distriktet fremfor i mer sentrale 
strøk?

I mer sentrale strøk er det lettere å møtes, mens i distriktene har det er dårligere 
transporttilbud, så det er vanskeligere å møtes eller finne på noe.

5. Hva er dine råd til regjeringen, som kan bidra til at unge ønsker å bo og flytte til 
Nordland? 

Våre råd til regjeringen er at de satser mer på distriktene enn de gjør i dag, de gjør det bare 
vanskeligere å bo ute i distriktene. Gjør kollektiv transporten bedre.



6. I hvilken grad har jobbmuligheter på heimplassen din betydning for valg av skole/
studier?

Jobbmulighetene i mitt nærmiljø er viktige for hva jeg kommer til å søke på skole/studier, 
men det er selvfølgelig en utfordring at vi ikke har alle utdanningsmuligheter her i 
nærmiljøet.

7. I hvilken grad har du mulighet til å ta ønsket videregående opplæring/lærlingeplass nært 
heimplassen din?

Vi er heldige som har vårt førsteønske i nærheten, men det er mange ute i distriktene som 
må flytte langt for å kunne gå på den videregående de vil.

8. Hva synes du om kollektivtilbudet der du bor?
Nevn 1-5 forslag til forbedringer.

Kollektivtilbudet her er alt for dårlig det går kun skole busser og det går ingen busser ellers 
her ute.

Sak 15/20 Summit Sørfold UNG: 1 sommer – 10 fjelltopper

Forslag til vedtak:

Ungdomsrådet i Sørfold går inn for å bidra til gjennomføring av folkehelsetiltaket Summit 
Sørfold UNG 2020 – 1 sommer 10 fjelltopper.

Ungdomsrådet velger 3 stykker som har lyst til å være med i prosjektgruppa:

Prosjektgruppa skriver søknader om midler til de største bedriftene i Sørfold. 

Prosjektgruppa lager og gjennomfører en markedsføringsplan av tiltaket for å nå ut til alle 
ungdommer i Sørfold gjennom hele sommeren.

Prosjektgruppa er med i bildejuryen som skal dele ut premiene til mest kreative/
morsomme toppturbilde.

Folkehelsekoordinator tar ansvar for å utforme turbeskrivelser av de toppene som skal 
være med i TellTur og å organisere konkurransen på nettstedet sammen med Salten 
Friluftsråd.



Vedtak

Forslag til vedtak enstemming vedtatt. 
Mina Othelie Øwre, Mats Moen Mareliussen og Maren Andrea Engan blir med i 
prosjektgruppa. Gruppa ledes av folkehelsekoordinator.

Sak 16/20 Nytt ordensreglement for grunnskolene 2020

Forslag til vedtak
Ungdomsrådet vedtar revidert Forskrift om orden og oppførsel ved grunnskolene i Sørfold 
(ordensreglement). 
Forskriften iverksettes fra 1.8.2020.

Vedtak

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Ingen ytterligere kommentarer fremkom.

Sak 17/20 Eventuelt

• Folkehelsekoordinator orienterte om prosjektet «Heilt innafor».
• Ungdomskoordinator tok opp koronakrisen med ungdomsrådet for å hørt om hvordan 

de opplever situasjonen og for å få innspill til tilpassede ungdomstiltak. Ingen innspill.
• Maren Andrea Engan lurte på om det var mulig å få til en ordning med desentralisert 

utstyrssentral, slik at men ikke må til Straumen for å hente utstyr.
• Det oppsatte møtet i ungdomsrådet 16. april utgår.  

Dagens møte var fremskynding av møtet 16. april for å rekke å behandle sak 16/20 før 
den skal opp i kommunestyremøte 26. april. 

• Neste møte i Sørfold ungdomsråd blir som oppsatt 14. mai.

Protokollen er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.


