
Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma. Nordreisa.   
Tid 13.februar 2019 kl. 15:30 – 17:00.  

 
Tilstede:  Oda Fossvoll.  

Ramona Soleng Thomassen.  
Isak Båtnes Lund.  
Alf-Sindre Einevoll.  
Hermod Bakken. 
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli.  
Anna Lund Henriksen.  
Scott Nordstrøm.  
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1/19 Info fra utvalgsmøtene:  

Ingenting å meddele resten av rådet.  

 

 

3/19 Hjem for en 50-lapp: 

Hvordan har ordningen fungert f.eks. i juleferien? Noen erfaringer?  

Tilbakemeldinger om at tidspunktet for kjøring er veldig begrenset. Her i Nordreisa kjører taxien kun 
kl. 01, og da må man ha booket bil innen kl. 22:00 samme kveld. I tillegg kan tilbudet brukes kun med 
kjøring fra sentrum. Mange ungdommer er ikke i sentrum, men kunne fortsatt trengt skyss hjem da 
det ikke er noe form for kollektivtrafikk her. F.eks. hvis man oppholder seg i Sørkjosen eller andre 
steder er det langt å gå for å komme seg til taxisentralen.  

Oda tar tilbakemeldingene videre til Ungdommens Fylkesråd da de jobber med dette tilbudet.  

 

 

4/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd: 

I etterkant av ny kommunelov som Stortinget vedtok 11.juni 2018 er det fastsatt at alle kommuner 
og fylkeskommunes skal opprette ungdomsråd eller annet vedvirkningsorgan for ungdom. På 
bakgrunn av dette er det kommet et Høringsnotat med forslag om forskrift for kommunale og 
fylkeskommunale råd for ungdom. Høringsfrist 1.april 2019.  

Vi diskuterer denne saken, og bestemmer at alle i Ungdomsrådet skal lese høringsnotatet før vi 
kommer med tilbakemeldinger. Hermod har sendt link på en forenklet utgave til medlemmer og 
vara på facebook med oppfordring om å lese den. Tilbakemeldingene kan sendes til Silje på mail 
eller Facebook. Frist: 17.februar.  Silje forfatter en tekst av alle tilbakemeldingene som sendes ut til 
Ungdomsrådet for gjennomlesning før vi sender det inn. Frist for å sende inn er 1.april.  

Rust og Ungdommens fylkesråd har begge jobbet med en uttalelse.  

 

5/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

Ramona og Oda oppdatere de andre på hva saken gjelder. Det besluttes at Ramona skriver et innlegg 
på Facebook-gruppen vår for å få med flere til en arbeidsgruppe for å jobbe videre saken. Helst 2-3 
stk til.  

Silje sjekker opp muligheter for hvem som kan utføre dette og pris. Sjekker opp mulige 
støtteordninger.  

 

 

 

 



6/19 Logo 

Gjennom Nordreisa kulturskole har vi kommet i kontakt med to ungdommer som ønsker å bidra med 
å lage en logo til Nordreisa ungdomsråd. Disse to er Emma Nyvoll og Erling Johansen.  

Prosessen blir slik at de to utarbeidet et forslag til logo, og ungdomsrådet stemmer over hvilken av 
de to vi ønsker å bruke.  

Elementer som ønskes å være i logoen: Kommunevåpen, «ungdomsrådet», Storeste.  

Farger: «Nordlysfarger».  

Foreslår at vinneren får 1000 kr i betaling for jobben og nr. 2 får 500 kr. Stemmer over dette: 
Enstemmig vedtatt.  

Silje tar kontakt med de to i løpet av denne uken.  

Planen er at logoen kan brukes for å promotere Nordreisa ungdomsråd.  

 

7/19 Vår og høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

Ungdomsrådet ønsker å arrangere en kveldsturnering i samarbeid med Påskelandsbyen i år også. 
Vi beslutter at det settes ned en arbeidsgruppe på dette: Isak, Hermod, Silje. Kanskje et par til kan 
være med?  

Dato: Torsdag 11.april.  

Grener: Det diskuteres en del fram og tilbake ang. grener. I fjor var tilbakemeldingene at volleyball 
ble for vanskelig, og at flere ønsker fotball. Ungdomsrådet tror også at vi kan trekke flere folk med å 
ha fotball.  

Forslag fra Hermod om innebandy og fotball: Enstemmig vedtatt.  

Silje tar kontakt for møte i arbeidsgruppen.  

 

 

8/19 Eventuelt:  

Nordreisa kommune har lyst ut midler med frist 1.mars om midler til arrangement. Forslag 
fra Hermod om å sende søknad om støtte til kveldsturneringen. Forslag at Hermod med 
hjelp fra Silje forfatter en søknad på dette.  

 

Utsettes til neste møte:  

Rekruttering av nye medlemmer til ungdomsrådet:  

Bruke våren på å rekruttere folk til nytt ungdomsråd? Hvordan?:  

Stands? Kampanje på Facebook?  

Noen som kan tenke seg å bli gjenvalgt?  



Første møte med nytt ungdomsråd til høsten?  

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 14.02.19.  

 

 


