
  Side 1 av 3 

Besøksadresse: Postadresse: E-post: 

post@sfj.no 

Telefon: 

57638000 

Bankgiro: 

4212 02 02000 

Kultur: Storehagen 1B, Førde  

Næring: Fylkeshuset, Leikanger 

Askedalen 2 

6863 LEIKANGER 

Heimeside: 

www.sfj.no 

 Org.nr : 

NO 941 388 841 MVA 

 

  

Nærings- og kulturavdelinga 

 

Sakshandsamar:  

Guro Høyvik 

E-post: Guro.Hoyvik@sfj.no 

Tlf.: 41530608 

Vår ref. 

Sak nr.: 17/4355-31 

Gje alltid opp vår ref. ved kontakt 

Internt l.nr. 

14108/18 

Dykkar ref. 

 

Dato  

LEIKANGER, 28.03.2018 

 

 

  
  
  

Møtereferat 
 
Referent: Guro Høyvik 

 
 
Deltakarar: Ole Martini, Kamilla Fauske Rivedal, Njål Hopen Eliasson, Lisa Horpen, Egil Vestrheim          
 
Forfall: - 
 

 

Ungdomspolitisk utval (UPU) 2017/2018 - referat frå møte 16. til 18. 

mars 2018. 

 
 
065 – 17/18  Godkjenning av sakliste og innkalling 

Saklista og innkallinga vart godkjent. 

 

066 – 17/18  Gjennomgang av fylkesting for ungdom  og ungdomspolitisk utval  sine 

vedtekter 

 Utvalet gjekk gjennom vedtektene for ungdomspolitisk utval og fylkesting for 

ungdom og laga framlegg til endringar. Framlegga vert sendt ut som ein del av 

sakspapira for fylkesting for ungdom, sjå vedlegg.  

 

067 – 17/18  Planlegging av fylkesting for ungdom 2018 

  Utvalet førebudde fylkesting for ungdom 2018 (FFU): 

- Gjorde ferdig sakliste og sakspapir  

- Sette opp medlemar til uttalenemnd, valnemnd, teljekorps og to til å signere 

møteboka 

- Gjennomgang av deltakarlister 

- Gjekk gjennom køyreplanen 

- Planla opplæring fredag 

- m.m. 

 

068 – 17/18  Tips til ungdomsråd som skal slå seg saman 

Utvalet gjekk gjennom framlegget frå Njål til brosjyre med tips til ungdomsråd som 

skal slå seg saman. Nokre justeringar og eit siste punkt lart lagt inn. Guro tek 

språkvask og tek deretter kontakt med trykkeri for utforming og trykk av brosjyren, 

50 eksemplar. Skal vere klare til fylkesting for ungdom.  

 

069 – 17/18  Høyringar 
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 Regional plan for klimaomstilling: utvalet gjekk gjennom høyringsutkasta og 

sende inn uttale, sjå vedlegg.  

 Regional strategisk plan for kysten 2018-2029: utvalet gjekk gjennom 

høyringsutkasta og sende inn uttale, sjå vedlegg. 

 

070 – 17/18  Fadderråd 

 Ole: besøkte Eid ungdomsråd 5. mars, og tok opp fylkesting for ungdom. 

Har meldt på deltakarar. Fekk oppslag i Fjordabladet. Elles fungerer 

fadderråda godt.  

 

 Kamilla: Flora fungerer fint. Har god kontakt med Hyllestad og Fjaler. 

Jølster fungerer, men har vanskar med å få kontakt med dei. Har ikkje hatt 

kontakt med Balestrand og Solund. 

 

 Njål:  har sendt informasjon til alle fadderråd om fylkesting for ungdom. 

Har god kontakt med Askvoll, dei har meldt på deltakarar til fylkesting for 

ungdom. 

 

 Lisa: har god kontakt med Sogndal og Årdal. Det var planlagt besøk til 

Gaular, men det måtte avlysast pga. sjukdom. Vanskeleg å få kontakt med 

Gulen, Hornindal har ikkje ungdomsråd.  

 

 Egil: skulle delta på møte med Lærdal ungdomsråd, men møtet vart avlyst.  

 

071 – 17/18  Fråsegner 

 Utvalet gjekk gjennom fråsegnene frå fylkesting for ungdom 2017 og oppdaterte 

det som er gjort sidan sist og det som skal gjerast fram til FFU 2018.  

 

072 – 17/18  Orienteringssaker 

 Ole og Kamilla var konferansierar for Sjumilsstegkonferansen 14. og 15. mars. 

Gjennomføringa gjekk fint. Dei hadde også ansvar for, og leia, ungdomspanelet 

på dag to av konferansen. 

 Kamilla og Lisa deltok på Ungdommens fylkesting i Hordaland 9. til 11. februar. 

Det var valt nytt UFU, som ynskjer samarbeid med ungdomspolitisk utval 

framover. Marius Hindenes er ny leiar.  

 Kamilla og Lisa deltok på møte i ungdomsrådet for Helse Førde 24. februar. Det 

er viktig at Helse Førde vert minna på kva mandat medlemane av  UPU har fått 

for å delta i arbeider; skal vere med i ein oppstartfase.  

 Regional plan for kultur: den administrative styringsgruppa arbeidsgruppa har 

neste møte i april.  

 Kamilla skal delta på fagdag om ungdataundersøkinga 21. mars.  

 

073 – 17/18  Informasjonsarbeid 
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Utvalet oppdaterte kontoane sine i sosiale media. Utvalet oppretta ei gruppe for 

fylkesting for ungdom 2018 og inviterte deltakarane inn dit. Oppdatert informasjon 

om fylkesting for ungdom 2018 vart lagt ut på www.sfj.no.  

 
 
Vedlegg: 
 

 Sakspapir for fylkesting for ungdom 2018, vedtekter.  

 Uttale til høyring av regional plan for klimaomstilling. 

 Uttale til høyring av regional strategisk plan for kysten 2018-2029. 

 

 
 
Mottakar (ar) 
Ole Martini          
Kamilla Fauske Rivedal          
Njål Hopen Eliasson          

Lisa Horpen          
Egil Vestrheim          
 
 
Kopi til: 
Ingebjørg Erikstad, NKA  
 

http://www.sfj.no/



