
                

Innkalling 
av 

Ungdomsra det 
 

Møtedato: 25.10.2021 

Møtestad: Heradsstyresalen på Rådhuset 

Møtetid: 14:00 – 16:00 

Det er hovudmedlemmane som er innkalla. Varamedlemmer møter berre etter beskjed frå 

Silje.  

Dersom du ikkje kan delta på møtet må du melde i frå til Silje Solberg om dette, du kan 

sende e-post til silje.solberg@osteroy.kommune.no eller tekstmelding på 48480742.  

Saker merka med * er det vedlegg til. 

Sakliste 

Saksnummer:  Tittel:  
28/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

29/21 Godkjenning av møteprotokoll* 

30/21 Helsestasjon for ungdom* 

31/21 Innspel til utvikling av ungdomsavdelinga på Osterøy bibliotek* 

 

Orienteringssaker:  Tittel:  
1 Oppsummering av status på tidlegare saker 

2 Invitasjon til nettverkssamling 21.-22. november 

4 Kollektivtilbodet på Osterøy 

  

 

 

20.09.21 

Silje Solberg 

Koordinator og sekretær for ungdomsrådet 

 



                

 
 Møteprotokoll 

for 
Osterøy ungdomsråd  

Møtedato: 23.09.2021 
Møtestad: Heradsstyresalen på rådhuset 
Møtetid: 14:00 – 16:00  
 

Frammøtte medlemmer  Rolle:  Representant frå:  

Frøya Ahmer Solberg Leiar  OVGS 

Vegard Brakvatnet Wie Medlem OUS 

Henrik Styve Mjelde Varamedlem Idrett 

Olav Småland Varamedlem OUS 

Elise Vevle Medlem Kultur 

Sebastian Gran Reigstad deltok på Teams frå kl.14:45 
 
Desse møtte ikkje: 
Johannes Tepstad Sylta 
Lena Hopland 
 

Andre som deltok på møtet:  
Silje Solberg (koordinator og sekretær for ungdomsrådet)   
Kari Mjøs (politikarkontakt)  
  

 

Saksliste 

Saksnummer:  Tittel:  

24/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

25/21 Godkjenning av møteprotokoll 

26/21 
27/21 

Framtidas kulturtilbod for barn og unge 
Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk 
aktivitet 
 

 

Orienteringssaker:  Tittel:  

1 Oppsummering av status på tidlegare saker 

2 Møtedatoar hausten 2021 

  3         Plan for vidare arbeid i ungdomsrådet 

 

 

24/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste vert godkjent.  

23.09.21 – Ungdomsråd 



                

 

UR- 24/21 – Vedtak:  

Innkalling og saksliste med vert godkjent, med eventueltsak: Kollektivtilbodet på Osterøy er 

for dårleg. Kjem inn som diskusjon under orienteringssak 3 på slutten av møtet.   

25/21: Godkjenning av møteprotokoll 

Møteprotokoll blir godkjent.  

23.09.21 – Ungdomsråd  

UR- 25/21 – Vedtak:  

Møteprotokoll blir godkjent.  

26/21: Framtidas kulturtilbod for barn og unge 

Kulturtanken har sendt ut spørsmål om kulturtilbodet etter pandemien til barn og unge over 

heile landet. Dei ønskjer svar på 8 spørsmål knytta til BUSK-rapporten (Barn og unges 

stemmer) som kom i 2019.  

 

23.09.21 – Ungdomsråd:  

 

Behandling:   

Frøya Ahmer Solberg kjem med forslag om at ungdomsrådet går gjennom spørjeskjemaet og 

svarer på eitt eller fleire av spørsmåla. Koordinator sender inn svara.  

 

Forslaget blir einstemmig vedteke. 

 

UR- 26/21 – Vedtak: 

Ungdomsrådet går gjennom spørjeskjemaet og svarer på eitt eller fleire av spørsmåla.  

 

27/21: Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

 

Behandling: 

Frøya Ahmer Solberg kjem med forslag om at ungdomsrådet gir innspel til planprogrammet. 

Forslaget blir einstemmig vedtatt. 

 

Ungdomsrådet stilte seg desse to spørsmåla som dei ville svare på: Kva kan få barn og unge 

til å drive med meir uorganisert fysisk aktivitet i kvardagen? Trengs det gangstiar rundt om 

kring? 

 

Frøya: Store avstandar mellom bygdene gjer at ein ikkje går. 

Vegard: Vegen mellom Bysheim og Hosanger har mange stygge strekningar. Kan sette ned 

fartsgrensa der. 

Elise: Viss vegen hadde vore tryggare, hadde fleire komme på å gå. 

Henrik: Det er mange som syklar. 

 



                

Henrik Styve Mjelde er interessert i å vere med i arbeidsgruppa. 

 

Forslag til formulering av innspel: 

Det kan vere lurt å senke fartsgrensene på enkelte strekningar, slik at barn og unge kan gå 

der. 

 

 

UR- 27/21 – Vedtak:  

Ungdomsrådet har dette innspelet til planprogrammet: Det kan vere lurt å senke 

fartsgrensene på enkelte strekningar på øya, slik at det er tryggare for barn og unge å gå 

der. 

Ungdomsrådet føreslår Henrik Styve Mjelde som representant i arbeidsgruppa. 

 

Orienteringssak 1 – Oppsummering av status på tidlegare saker 

Silje orienterer om at vedtektene blir tatt opp i heradsstyret 13. oktober. Viser til vedtektene 

og informerer om at dei som vil fortsetje å vere med i ungdomsrådet, må melde frå om det til 

elevrådet på skulen sin. Informerer om at Silje har kontor på biblioteket og har treffetid der på 

måndagar frå 14-15:30.   

Orienteringssak 2 – Møtedatoar hausten 2021 

Ungdomsrådet kjem fram til at møtedatoane resten av året blir måndag 25. oktober 14-16 i 

heradsstyresalen og måndag 22. november 14-16 i heradsstyresalen. 

Orienteringssak 3 – Plan for vidare arbeid i ungdomsrådet 

Kari Mjøs inviterer ungdomsrådet til å komme på eit møte i heradsstyret over nyttår og seie 

seks setningar kvar om korleis det er å vere ung på Osterøy. Ungdomsrådet ønskjer å ta opp 

spørsmålet om betre kollektivtransport på øya på neste møte.   

 

 

Til å signere protokoll blir Frøya Solberg, Henrik Styve Mjelde og Vegard Brakvatnet Wie 

valt.  

  

 
 

 

 

 

 



                

Frå helsestasjonen:  

Bakgrunnen for besøket er at vi ønsker å nå ut til flere ungdommer slik at de vet om oss og hvordan 

de har muligheter til å bruke dette tilbudet. Vi er også opptatt av at gutter skal komme på 

Hfu(helsestasjon for ungdom). Hfu er et tilbud til alle ungdommer i kommunen mellom 13-23 år. Vi 

er åpen hver tirsdag fra kl.14.00-16.30 og dere finner oss i Familie- og omsorgssenteret vis a vis 

bensinstasjonen i Lonevåg. 

Med dette besøket håper vi at ungdomsrådet har lyst å komme med tilbakemeldinger på hva de 

tenker Hfu bør og skal være for ungdommen på Osterøy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                

Frå biblioteket: 

Bakgrunnen for besøket er at me ynskjer å gjera biblioteket til ein naturleg samlingsstad for 

unge og ungdommar på Osterøy. Me vil saman med ungdommane forma tilbodet på 

biblioteket slik at det skal vera ein naturleg møteplass for dei. Me vil lufta moglegheiten for å 

tilby Meirope på biblioteket for ungdom under 18 år, og vil diskutera korleis dette kan 

gjerast.  

 


