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Møteprotokoll Ungdomspanelet 02.05.16 
 

Sak nr. Sak 

17/16 Leder for ungdomspanelet Thea Gilje ønsker velkommen.  
 
Referat fra møtet 22.02.16 ble godkjent. 
 

18/16 Arbeidet i sentrum: 
Jane Merete orienterer: 

 Lokomotivstallen: Politikerne skal bestemme hvem som får etablere seg i 
sentrum. Dette skjer i kommunestyret mandag 09.05.16. 

 Medvirkning tog: Alternativ 3 var mest populær blant voksne og unge. 

 Ungdomspanelet hadde fokus på: 

 Benker, legge til rette for alle, gratis wifi, aktiviteter, 
konserter, grilling, masse grønt, trampoline, alle årstider 

 De voksne hadde fokus på: 

 Aktivitet for barn og unge, Lokomotivstallen 

 Barn og unges kommunestyre gir 60 000 til aktivitet på torget. 

 Kunstprosjekt:  

 3-5.juni kommer kunstnergruppen tilbake til Ålgård for å presentere 
skissen for temporær kunst. Små modeller bygges. 

 17-22.juni kommer kunstnerne tilbake for fase 2. 
 

19/16 
 

Politiske ungdomspartier  
Thea Gilje sjekket interessen blant medlemmene– får tilbakemelding om at det 
virker som om det ikke er så stor interesse blant ungdommene i de forskjellige 
delene av kommunen. 
Saken gjenopptas i høst. 
 

20/16 
 

Kollektivtrafikk i kommunen v/Thea GIlje: 

 Veldig dårlig kollektivtrafikk innover til de indre bygder. Dette gjelder også 
Gjesdal bygda. 



 Ungdomspanelet ønsker å ta dette videre til kommunestyret som kan ta 
det videre med fylket som er eier av kollektivtjenesten. 

 Dette er et tema som også går igjen i Barn og unges kommunestyre samt i 
Ung data undersøkelsen. 

 «Hjem for en 50 lapp» ble nevnt som noe som ble prøvd ut for noen år 
siden. Dette fungerte ikke. 

 Ungdomspanelet v/Thea Gilje skriver et brev til kommunestyret som 
oversendes via politisk sekretariat. 
 

21/16 
 

Dialogmøte med fylkesmannen v/Emilie Martinsen 

 Møtet begynte med introduksjoner, deretter gjennomgang av 
barnekonvensjonen, møtedeltakerne plukket ut de viktigste og snakket om 
disse i grupper. «Idebærere» tok disse videre i plenum med forslag om 
hvordan fylket kan bli bedre med tanke på unge i hele fylket. 

 Monica forteller at de var 4 personer fra Gjesdal som var med. Disse kan 
bidra med å organisere lignende møter fremover internt i kommunen. 
 

22/16 
 

Ungdata 
Monica orienterer om at 25 kommunalt ansatte fikk presentert resultatene fra 
Ungdata undersøkelsen fredag 29.04.16. Mye bra i kommunen. I fortsettelsen er 
det viktig å ha fokus på trivsel på skolen, godt lokalmiljø, fritid og psykisk helse.  
Det ble fortalt om hva elevrådene mente om resultatene og dette ble notert av de 
frammøtte. 
Jane Merete forteller hvordan dette påvirker planstrategier og planprosesser. Bra 
å ha kombinasjonen av å få presentert tall samt meninger fra ungdom om hva 
resultatene betyr. 
Tallene blir offentliggjort etter at undersøkelsen blir presentert på skolene og for 
kommunestyret 13. juni. Ungdommene som skal være med å presentere 
resultatene får beskjed. 
 

23/16 
 

Drøfting: Facebookside – Ung i Gjesdal 
Monica forteller om bakgrunnen for saken: baserer seg på diskusjonene i møtet 
som var 01.02.16 
Hva synes ungdomspanelet om en Ung i Gjesdal facebookgruppe: 

 Må ha arrangement fra foreninger og kirke i tillegg til kommunale 
arrangement. 

 Arrangere kjøring  

 Tro på at dette kan være bra 

 Side som kun ungdomspanelet kan dele ting på 

 Ingen per i dag som ønsker å være med i en redaksjonskomite.  
 
Saken gjenopptas til høsten. 
 

24/16  
 

Evaluering: 

 Vi har hatt fire møter fra november 2015 til nå. 

 Politikere og kommunal ledelse er veldig interesserte i Ungdomspanelet.  

 Medlemmene oppmuntres til å selv ta opp saker. 
 

Hvordan har det vært? 
Kjekt, kjekt å være med å bestemme, kjekt å få spørsmål om å være med på ting, 
akkurat passe med antall møter, kjekt å bli kjent med folk, kjekt å få vite hva som 
skjer, et bra forum for å få vite hva som skjer, bra det ikke tar mye fritid, kjekt å 
være med på det som skjer framover. 
 
Hva er viktig i fortsettelsen? 
At tidspunktet passer for alle, benytter muligheten til å ta opp egne saker, fortsette 
slik det er, kan gjerne spør om medlemmene vil bli med på ting/henvendelser som 
kommer inn om Ungdomspanelet. 
 
 



25/16 
 

Tidspunkt: 
Forslår å starte kl. 16.00. Møtedag blir flyttet til torsdag. 
 

26/16 Annet: 
Medlemmene i Ungdomspanelet kan være med når Ungdomspanelet det blir 
presentert i elevrådene i høst for rekruttering.  
 
Det lages facebook-eventer i facebook gruppen for møtene. 
 
Navn, adresse, person nummer, og konto nummer kan sendes til Anne Katrine på 
sms: 913 77 298. 
Oversikt over hvem som har vært på hvilke møter utsendes til medlemmene for 
sjekk.  
 

 
Neste møte: september 2016 – møteplan sendes etter elevrådene er satt 

 
   
 
 
 


