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Møteprotokoll ungdomspanelet 12.11.15 
 
   

Sak nr Sak Ansvarlig 

1 Jane Merete ønsker velkommen Info 

2 Alle presenterer hverandre og vi spiser pizza Info 

3 Ordføreren har innlegg om hvorfor ungdomspanelet er viktig Info 

4 Assisterende rådmann har innlegg om styringsformen i Norge og 
hvordan kommunen er organisert 

Info 

5 
 

Gruppearbeid 
1. Innspill til administrasjonens forslag til mandat: 

o Mandatforslaget ble godtatt, men med en endring om at 
møtedag blir flyttet til mandager. 

2. Skal media inviteres til møtene?: 
o Begge grupper positive til at media blir invitert til 

ungdomspanelet. En bra måte å oppdatere andre unge i 
kommunen på. 

o Oppmuntrer til å fokusere på ungdomspanelet i helhet 
mer enn enkeltpersoner. 

3. Er det greit Gjesdal kommune tar bilder fra møtene og legger ut 
på nettsiden og facebook?: 

o Begge grupper godkjenner dette, Gjesdal kommune vil 
opplyse om hvilke bilder som vil bli brukt og når. 

4. Hva slags saker er dere spesielt opptatt av?: 
o Veistenging på Dirdal 
o Fritidstilbud i hele kommunen 

 Det er dårlig tilbud eller tilbud kun for noen få 
aldersgrupper 

Alle 



 Ikke prioriter kun de store gruppene 
o At pengene i kommunen blir fordelt bedre: 

 Skolebyggene er ikke gode – dårlig med varme 
og dårlig plass 

o Hvordan det blir med aktiviteter hvis faste fasiliteter blir 
brukt i forbindelse med tilkomst av flyktninger til 
kommunen 

o Trivsel i kommunen 
o Hensyn til de mindre delene i kommunen- Gilja, Dirdal, 

Oftedal 
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Veien videre: 
10. des – flyttes til 7.des? 

 Valg av leder og nestleder 

 Ungdata 
11. feb – flyttes til 8.feb? 

 Nytt torg i Ålgård sentrum 

 Barn og unges kommunestyre 
12. mai – flyttes til 9.mai? 

 Tildeling av kulturmidler 
 

Jane 
Merete 

7 Reaksjoner etter første møte: spennende, ok, bra at alle tør å si sin 
mening 

 

 
 

For oppmelding av saker ta kontakt med: 
 
Politisk sekretær: 
Anne.Katrine.Loklingholm.Kjos@gjesdal.kommune.no eller på facebook. 
 

Anne 
Katrine 
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