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1/21

Godkjenning av innkallingen

Innkallingen er godkjent

2/21

Velkommen til Ungdomsrådet

Ungdomsrådet diskuterte arbeidsform. Det er behov for flere medlemmer i rådet etter at flere har
sluttet pga flytting til andre kommuner. Pga ønske om en bred sammensetning av ungdommer bør
medlemmer rekrutteres fra Rana Ungdomsskole.

Vedtak: Henvendelse til Rana Ungdomsskole og ber dem komme tilbake med forslag til medlemmer
gjennom valg åpent for alle elever. Det nye ungdomsrådet vil bli meldt inn som en sak til
kommunestyret i april.

3/21

Møtedatoer 2021

Vedtak: Ungdomsrådet sin møtekalender:
27. april, 25. mai, 15. juni,
24. aug., 28. sept., 26. okt. og 23. nov
I tillegg vil det komme arbeidsmøter i forbindelse med Ungdomskonferansen 2021.

4/21

Ungdomskonferansen 2021

Ungdomsrådet diskuterte ungdomskonferansen 2021.
Ungdomsrådet fikk 15.000,- fra folkehelsemidlene til Ungdomskonferanse i 2020. Disse ble ikke brukt
pga korona. Midlene er overført 2021.

Vedtak: Ungdomsrådet arrangerer sin årlige ungdomskonferanse med formål å skape en møteplass for
ungdom med sosiale aktiviteter.

5/21

Samarbeid og prosjekter

Informasjon om Helgeland Ungdomsråd hvor Rana ungdomsråd har medlemsskap.
Informasjon om samarbeidsprosjektet Give me SoME dialog:
Rana kommune med bl.a. Ungdomsrådet skal være med i et nytt prosjekt om som heter «Give me
SoMe dialog». Prosjektet har bakgrunn i arbeidet til ungdomsrådene i Helgeland og spesielt arbeidet i
Brønnøy, Hemnes, Rana og Vefsn.
Hovedmål er å gjøre kommunale tjenester som ytes til barn og unge bedre. Det vil ha spesielt fokus på
hvordan digital dialog og økt digital kompetanse kan gi bedre tjenester.

6/21

Bygging av skatepark i byen

Tuva Røssvoll informerte om planene for en ny skatepark. Hun har vært i dialog med prosjektgruppen.
Ungdomsrådet er positive til planene.

7/21

Ny kommunedelplan for byutvikling

Dagens kommunedelplan for byutvikling skal oppdateres, og en del av prosjektet er
medvirkningsprosessen til ny kommunedelplan. Man ønsker å kjøre en kreativ og engasjerende
medvirkningsprosess med alle innbyggergrupper, og spesielt barn og unge. I den forbindelse er
Ungdomsrådet i Rana invitert inn i prosjektet for å komme med innspill.

Vedtak: Ungdomsrådet vil gjerne delta i prosjektet og prosjektleder Julie Myhre inviteres til neste møte.

8/21

Valg av leder og nestleder

Valget utsettes til neste møte da det var for få deltagere på møtet.

9/21 - Elevrådsstipendet 2021.
"Rana kommunes elevrådstipend skal tildeles et elevråd som gjennom skoleåret har bidratt i betydelig
grad til å skape et positivt miljø på skolen. Særlig vekt skal det legges på tiltak og aktivitet som bidrar til
trivsel, inkludering og antimobbearbeid. Skoler og elevråd foreslår kandidater til prisen. Kandidatene
vurderes av en jury bestående av medlemmer fra Oppvekst- og kulturutvalget samt representanter fra
ungdomsrådet. Prissummen er på kr. 10 000,-. Rana kommunes ungdomspris deles ut på Oppvekst- og
kulturutvalgets siste møte for vårsesjonen."

Vedtak: Ungdomsrådet har valgt Tuva Røssvoll og Hilde Bjørnvik som representanter.

