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MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtested: Fjernmøte 
Møtedato: 12.05.2020 Tid: 16:00 - 18:00 
 

Innkalte: 
Parti Funksjon Navn Forfall Møtt for 
 Medlem Bo Sandsengen FO  
 Medlem Josefine Sveen 

Lundgaard 
  

 Medlem Jørgen Strandlie   
 Medlem Bjørnar Morken   
 Medlem Odin Brønstad   
 Medlem Liv Røstøen   
 Medlem Vetle Midteng   
SP Medlem Dorthe Ødegaard  FO  
AP Medlem Ingrid Tønseth Myhr  FO  
 
 
Fra adm. (evt. 
andre): 

Møtesekretær Nina Vedal   

    
Fra/til saknr.:  8 – 12/20 
 
 
Det bekreftes at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 
 
Raufoss, 14. mai 2020 
 
 
 
Underskrifter: 
 
Bjørnar Morken  
leder   
  

  
 Nina Vedal  
møtesekretær  
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8/20   
20/621 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE  
 
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte 14.01.2020 godkjennes. 
 
 
 

 

9/20   
20/621 

REFERATER OG ORIENTERINGSSAKER  
 
Behandling: 
 
Sak 5/20:  

Presentasjon på forslag til løsning for aktivitetsområdet på Nytorget av 

planavdelingen. 

Behandling: 

Denne saken er utsatt på grunn av Korona. 

 

Sak 6/20: 
Demo Oslo Storting ved ungdomsrådet 

Behandling: 

Bjørnar, Bo, Josefine og Liv reiste med Gjøvik ungdomsråd til Oslo og fikk være med 

på omvisning og rollespill på Stortinget. De fikk møte Stortingspresidenten Tone 

Wilhelmsen Trøen. Det var en fin tur som beriket de alle på forskjellige måter 

Referat Bjørnar: 
Både jeg, Liv, Bo og Josefine var enige om at demoen var helt annerledes enn det vi 
overhodet forventet. Fremfor å bli tilfeldig plassert i ulike eksisterende partier, ble vi 
heller delt inn i grupper utfra valgautomatspørsmål som måtte besvares fortløpende. 
Vi dannet deretter våre egne partier med kjernesaker i sentrum for politikken vår. Noe 
av meningene fikk vi bestemme selv, mens enkelte av valgene ble bestemt på 
forhånd. Opplegget ble styrt som et politisk spill der enkelte partier måtte ut å 
forsvare seg mot påstander eller hendelser som hadde skjedd. En viktig del av dette 
omfattet et mistillitsforslag mot en av ministerne og den regjeringen som satt med 
makten. Man måtte kompromisse underveis, og komme med mulige løsninger for å 
få flest mulig samarbeidsmuligheter og støtte fra andre politiske partier. Jeg, Liv, Bo 
og Josefine var alle plassert på forskjellige partier med ulike meninger, og måtte 
«konkurrere» mot hverandre. Spillet var veldig lærerikt, og man lærte å både forsvare 
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seg, men også stå opp for kjernesakene til partiene. Etter demoen ble vi vist rundt på 
stortinget og fikk møte stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Av henne lærte vi 
hva en stortingspresidents rolle er: En stortingsrepresentant som er valgt til å lede 
arbeidet i Stortinget. Presidenten og fem nummererte visepresidenter utgjør 
Stortingets presidentskap, som lager Stortingets arbeidsplan, fastsetter dagsorden, 
fordeler saker og leder Stortingets møter.  
 

Sak 7/20: 
Toppmøte for barn og unge ved Bjørnar Morken. 

Behandling: 

Bjørnar reiste til Hamar på søndag med overnatting hvor han møtte mange av de 

andre ungdommene som skulle være med til Oslo på Toppmøte dagen etter. Det ble 

en dag fylt av masse innhold og inntrykk. 

Referat Bjørnar: 
Som leder for ungdomsrådet i vestre toten kommune, og representant for Innlandet 

fylkeskommune til KS toppmøte reiste jeg først til Hamar for å ha et 

forberedelsesmøte. Under dette møtet gjennomgikk vi ungdomsarbeidergruppas 

refleksjonsspørsmål til KS politiske grunnlagsdokument til landstinget. Spørsmålene 

omfattet god oppvekst og godt liv, klima- og miljøvennlig utvikling, omstillingsdyktig 

næringsliv, attraktive steder og byer, mangfold og inkludering og deltakende 

innbyggere. På selve toppmøtet var det klimautfordringer og innovativ 

ungdomsmedvirking som var temaene vi skulle jobbe med. Ordførere, kommune – 

direktører, tillitsvalgte og ungdom ble samlet i grupper hvor man diskuterte ulike 

spørsmål og løsninger/svar. Etter dette var ferdig ble alle ungdommene samlet og 

satt i nye grupper. Man skulle her ha dialog café med spesielt fokus på demokrati og 

medborgerskap, bærekraftig utvikling, livsmestring og folkehelse. Noen av de 

viktigste forslagene/tiltakene som ungdommene kom fram til ble skrevet ned, og 

sendt med videre til politisk toppmøte dagen etterpå. Dette var en svært lærerik dag, 

og jeg fikk en idé om hvordan nye forslag og løsninger blir stiftet 

 

Sak 8/20 

Kan ungdomsrådet delta med noe, gjerne noe underholdende når vi skal ha byfest 

for Raufoss den 20 - 28 juni 2020. 

Behandling: 

Saken er avlyst på grunn av korona. 

 
 
 
Vedtak: 
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10/20   
19/2960 

SØKNAD OM STØTTE EINA GRENDEHUS  
 
Behandling: 
 
Ungdomsrådet ønsker å støtte karnevalet med 2000,- da det er en morsom og 
inkluderende aktivitet for mange barn i vintertiden. 
 
 
Vedtak: 
 
Det gis forslag med å dekke saken med 2000,-. 
 
 
 
 
 

 

11/20   
19/2960 

SØKNAD OM STØTTE MUSIKALENES VERDEN  
 
Behandling: 
 
Ungdomsrådet ønsker å støtte prosjektet med 3000,- til markedsføring så fremst 
prosjektet er gjennomførbart denne sommeren på grunn av smitteverns reglene ved 
korona. 
Dette er et godt prosjekt som bidrar til at mange unge kan få utvikle nye sider ved 
seg selv og treffe andre barn og unge med samme interesser.  
 
 
 
Vedtak: 
 
Det gis forslag med å dekke saken med 3000,- 
 
 
 
 
 

 

12/20   
19/2960 

SØKNAD OM PC TIL UNGDOMSHUSET  
 
Behandling: 
 
Ungdomsrådet ønsker å støtte Fyrverkeriet Ungdomshus med 20 000,- da dette er et 
prosjekt som vil komme mange av de unge i kommunen til gode. Streaming, e-sport 
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og gaming er arenaer der mange unge får utvikle sine digitale interesser, samt at det 
er sosialt og inkluderende. Pc’en vil også gi ungdommer som ikke har tilgang til å 
game hjemme mulighet til å få utøvd dette på Ungdomshuset. 
 
 
Vedtak: 
 
Det innstilles om at det gis støtte på 20 000,- til PC på Ungdomshuset 
 
 
 
 
 

EVENTUELT 
 
Promotering av ungdomsrådet via livestreaming på Fyrverkeriet ungdomshus eller 

andre arenaer?  Det er ønskelig med flere medlemmer til ungdomsrådet fra høsten 

2020 og at noen av medlemmene har flerkulturell bakgrunn. 

Ungdomsrådet ønsker først og fremst å markedsføre seg direkte på skolene i 

kommunen og nabokommunen, men ser også at livestreamingen på ungdomshuset 

kan være en kanal for å gi informasjon og snakke om saker de er opptatt av. Bjørnar 

forteller han kan snakke med noen personer på skolen med flerkulturell bakgrunn 

som kan være interessert å være medlem av ungdomsrådet. 
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