Møteprotokoll
Utvalg
Møtested
Dato
Tidspunkt

:
:
:
:

Ungdomsrådet
Kommunehuset, Kommunestyresalen
20.04.2020
10:00 – 11:15

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Marie Linnea H.
Leder
Pedersen
Aurora Johansen
Nestleder
Nikolai Widnes
Medlem
Thea Mathilde Piamonte Medlem
Pettersen
Linnea Rønnåbakk
Medlem
Isabel Mjelde Karlsen
Medlem
Ingen vara
Adele Hammer
Medlem
Julia Hjertefølger
Medlem
Tuva Bergquist
Medlem

Repr

Vara for

Mariell Olaussen

Ordfører Bjørn M. Pedersen deltok.
Barn og unges representant Anette Holand-Nilsen deltok.
Fra administrasjonen møtte:
Kulturmedarbeider Heidi Bakke
Ingen merknader til innkallingen.
Ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til referatet.

Barn og unges representant Anette Holand-Nilsen informerte om at Hjertesoneprosjektet og
kartlegging av uteområde på Inndyr skole har fått tildelt trafikksikkerhetsmidler.

Møteprotokollen er godkjent av Marie Linnea H. Pedersen

PS 8/20 Oppnevning av medlemmer til styringsgruppe for
å utrede skolestrukturen i Gildeskål
Behandling i Ungdomsrådet - 20.04.2020:
Omforent forslag til vedtak:
Til styringsgruppe for å utrede skolestrukturen i Gildeskål oppnevnes Aurora Johansen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådets vedtak:
Til styringsgruppe for å utrede skolestrukturen i Gildeskål oppnevnes Aurora Johansen.
Rådmannens forslag til vedtak:
Til styringsgruppe for å utrede skolestrukturen i Gildeskål oppnevnes:

PS 9/20 Retningslinjer for vennskapssamarbeidet med
Lodeynoye Pole
Behandling i Ungdomsrådet - 20.04.2020:
Tuva Wiik Bergquist fremmet tilleggsforslag:
Det skal utarbeides retningslinjer for når delegasjonen fra Lodeynoye Pole kommer på besøk
til Gildeskål.
Rådmannens forslag med tillegg fra Bergquist ble enstemmig vedtatt.
Kommentar: Ordføreren bør ikke benevnes som han. Man bør være kjønnsnøytral.
Ungdomsrådets uttalelse:
Retningslinjer for vennskapssamarbeid med Lodeynoye Pole vedtas som følger:
Samarbeidets art:
Samarbeidet er et formelt samarbeid der partene har forpliktet seg gjennom skriftlig avtale.
Samarbeidet er i hovedsak et skolesamarbeid, der barnehagesektoren også kan delta på
faglige utvekslinger. Når det er naturlig vil det også dreie seg om samarbeid i kultursektoren.
Økonomi:
De økonomiske rammene fastsettes i kommunens årlige budsjett.
Det skal søkes eksterne midler til samarbeidet.
Deltakere:
Faste deltakere er Gildeskåls ungdomsskoleelever, lærere fra de enkelte skoler,
kommunalsjef for familie, oppvekst og kultur og ansatte i barnehage og ordfører, eller den
representant han velger.

Øvrige deltakere vil reguleres av invitasjon fra Lodeynoye Pole og vil variere ut fra årets tema
for besøket, og det aktuelle årets rammer. Turister vil kunne reise med, mot å betale
egenandel, hvis det er plass i bussen.
Reisemåte:
Reisen til Russland foregår i all hovedsak med buss. Hvis det er hensiktsmessig, på grunn av
reisens lengde, kan ordfører og eventuelle andre politiske representanter eller representanter
fra administrasjonen reise med fly.
Innlosjering skal skje hos vertskapsfamilier.
Det skal utarbeides retningslinjer for når delegasjonen fra Lodeynoye Pole kommer på besøk
til Gildeskål.
Rådmannens forslag til vedtak:
Retningslinjer for vennskapssamarbeid med Lodeynoye Pole vedtas som følger:
Samarbeidets art:
Samarbeidet er et formelt samarbeid der partene har forpliktet seg gjennom skriftlig avtale.
Samarbeidet er i hovedsak et skolesamarbeid, der barnehagesektoren også kan delta på
faglige utvekslinger. Når det er naturlig vil det også dreie seg om samarbeid i kultursektoren.
Økonomi:
De økonomiske rammene fastsettes i kommunens årlige budsjett.
Det skal søkes eksterne midler til samarbeidet.
Deltakere:
Faste deltakere er Gildeskåls ungdomsskoleelever, lærere fra de enkelte skoler,
kommunalsjef for familie, oppvekst og kultur og ansatte i barnehage og ordfører, eller den
representant han velger.
Øvrige deltakere vil reguleres av invitasjon fra Lodeynoye Pole og vil variere ut fra årets tema
for besøket, og det aktuelle årets rammer. Turister vil kunne reise med, mot å betale
egenandel, hvis det er plass i bussen.
Reisemåte:
Reisen til Russland foregår i all hovedsak med buss. Hvis det er hensiktsmessig, på grunn av
reisens lengde, kan ordfører og eventuelle andre politiske representanter eller representanter
fra administrasjonen reise med fly.
Innlosjering skal skje hos vertskapsfamilier.

PS 10/20 Politisk delegasjonsreglement 2020 - 2023
Behandling i Ungdomsrådet - 20.04.2020:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Ungdomsrådets uttalelse:
Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken.
Rådmannens forslag til vedtak:
Politisk delegasjonsreglement vedtas slik det foreligger i denne saken.

