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OPPSUMMERING MØTE I UNGDOMSRÅDET 06.03.20
Møtedag: Fredag 6. mars.
Tidspunkt: kl. 18.00 – 20.00
Sted: Kommunestyresalen
Til stede på møte:
• 1. Markus Kjønsberg
• 2. Sunniva Husom
• 3. Minda Aastveit
• 4. Marte Frankmo Tveråen
• 5. Tom Andre Hegg - vara
•

Vemund Brendryen og Vebjørn Røhjell var ikke tilstede grunnet arrangement i
Stormoegga.

De saker som skulle vedtas forutsetter at alle valgte representanter er til stede, og det ble
derfor et møte uten vedtak og uten referat, men med en oppsummering.
Oppsummering fra første møte i det nye Ungdomsrådet:
Ordfører var til stede på det første møtet og hilste på representantene, noe alle satte stor pris
på.
Møteplan:
Møteplan ble utsatt til neste møte.
Valg av leder og nestleder:
Valg av leder og nestleder ble utsatt til neste møte i og med at det ikke var fullt oppmøte.
Varamedlemmer blir ansett som medlemmer på alle møter. Vara får imidlertid ekstra
påminnelse ved frafall, da det kan ivareta et beslutningsdyktig flertall.
Facebookside:
Der var enighet om å opprette en gruppe på Messenger som dekker behovet for kontakt i
gruppen.
Postadresse
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2580 FOLLDAL

Gruvvegen 7
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Org.nr: NO 939885684
Bankgiro: 1895.07.00072

Folldal kommune

Som tidligere nevnt var ordfører til stede på det første møte.
I gjennomgangen av vedlagte Power point var ordfører og undertegnede utdypende i de
enkelte områder og svarte på spørsmål fra representantene så langt det var mulig.
Power point:
Under gjennomgangen av PP presentasjonen oppstod det debatt og det ble blant annet stilt
flere spørsmål til ordfører og undertegnede.
En representant ble spurt om bo – og reisestedssituasjonen og det resulterte i informasjon om
stipendordninger og grenseganger i forhold til avstand mellom hjem og skole som virket
urimelig. Ordfører skulle se på saken.
Innspill fra en ungdom:
Rekruttering av kommunale sommerjobber for ungdom bør gjennomgås, da utvelgelsen
oppfattes av enkelte som ekskluderende. Ordfører vil drøfte saken med rådmann.

Med hilsen
Jens Jørgen Jensen
Kulturkonsulent
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