
           Møte i LUT over Teams 17.01.2023 kl. 14-17 

Fremmøtte: Adelen Berntsen Ekrem, Alicja Kawa, Sarah Johansen, Ludvik Rørtveit 

Mekiassen, Elias Wiik, Leander Fossli Larsen, Tirill Oksholen, Rikke Eikseth, Helle Bensvik, 

Sofie Fagerhaug., koordinator Turid Helene Aksberg 

Meldt forfall: Linnea Marie Nilsen 

 

Sak 01/23: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Tirill melder inn en sak angående transport, som hun har jobbet etter LUT ble konstituert. 

Vedtak:   Møteinnkalling og saksliste med tilleggssak godkjent  

 

Sak 02/23: Ledernettverk, Meieriet 26 januar. Elevstemmen inn. “Bekrivelse av glansbildet 

fra   elevperspektiv.” 

 “RKK Lofoten ved Lene Rostad har sendt en forespørsel der det er ønskelig med 

elevstemmen inn i leder nettverket den 26 januar på Meieriet på Leknes. 

Vi kunne veldig gjerne tenke oss å få ungdommene inn på ledernettverk den i løpet av 26. 

januar. Hensikten med dagene er:  

Målsettin

g  

• Utvikle kompetanse for å sikre organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling i sitt 

personale  

• Utvikle gode strukturer for og ledelse av profesjonelle læringsfellesskap- og å legge til 

rette for og lede samskapning  

Tema  • Medvirkning i vurdering/veiledning og strukturer for vurderingsarbeid  

• Arbeid med analyse i egen organisasjon                                                                                                                                   

Vi tenker at vi kan klare å "rydde" i programmet og få frem elevstemmen enten v.h.a 

presentasjon, intervju, film, Tik tok, skuespill/rollespill etc. knyttet til elevinvolvering og 

vurdering/underveisvurdering (også egenvurdering/kameratvurdering).  

Fokuset kan f.eks. være : "beskrivelse av glansbildet fra elevperspektivet". Vi kan sette av 20-

30 minutter til dette.  Om ungdommene vil være sammen med oss første halvdel av dagen, 

mellom oppstart kl 09.00 og til og med lunsj (om de vil være sammen med oss da), så kan de 

evt. finne på en alternativ aktivitet etter 12.30. Kan du undersøke om dette er interessant og 

mulig for noen ungdommer å være med på?  

Vi kan godt gjennomføre et møte med deg og evt. aktuelle ungdommer i løpet av de første 

ukene i januar, om dette er noe de tenker de vil være med på.”  

LUT bestemte seg på samlingen 7 & 8 desember-22 at de ønsket å være med på dette. Det må 

avklares hvordan dette skal gjennomføres og hvem som skal delta. Det er ikke nødvendig med alle 

rådsmedlemmene. 

Leder   Adelen Ekrem Berntsen                  Koordinator    Turid Helene Aksberg 



 

 

 

Vedtak: På grunn av tidspress velger LUT å delta på dette gjennom intervju. Spørsmål vil bli 

oversendt fra Lene Rostad, og ungdommen går gjennom disse sammen med henne på Teams 

i forkant av seminaret. Rådsmedlemmene som møter, er Adelen, Elias, Ludvik, Alicja og 

Sarah. 

 

Sak 03/23 Lofotkonferansen 15 og 16 februar i Svolvær: Tema De grønne øyene. 

I Lofotrådsmøte 9 januar er det disse punktene som er nevnt som er aktuelle. Vi ser for oss 

Lut er med både innledningsvis og avslutningsvis på konferansen.  

• Hvordan er deres fortelling og virkelighetsbeskrivelse? 

• Utfordre ungdommen til å beskrive kompliserte begreper (sirkulærøkonomi, 

bærekraftig utvikling, lavutslippssamfunnet, klimaregnskap, taksonomien, grønn 

finans og medvirkning) 

 Innledningsvis- rett før første pause dag 1, Avslutningsvis dag 2, med inntrykk fra 

ungdommene disse to dagene fra deres perspektiv. (Tale, presentasjon, bilde, dere kan 

velge fritt) ca 10 minutter til dispensasjon på hver opptreden. 

 

Vedtak: Ungdommen ble enige om å deles opp i to grupper på 6, og jobbe med et punkt 

hver. Elias, Tirill, Ian, Sarah, Linnea og Sofie jobber med punkt 1, og Tirill tar ansvar i 

gruppen. 

Leander, Alicja, Ludvik, Helle, Adelen og Rikke jobber med punkt 2, og Adelen tar ansvaret på 

gruppen. 

 

Sak 04/23    Brukerstemmen inn i ulike helsetjenester, helse & omsorgssjefer i Lofoten i 

samhandling med sykehusene, ønsker representanter for” barn og unge". 

Forespørsel fra Lene Rostad i RKK på vegne av kommunalsjefene i helse. 

Jeg har hatt møte med kommunalsjefene innenfor helse. Lofotkommunene har startet 

samhandling med sykehusene for å kunne gi mest mulig sømløse tjenester til pasienter. I den 

anledning har de behov for å løfte stemmene til brukere/fremtidige brukere av ulike 

helsetjenester (helsestasjon, helsesykepleier, legetjeneste, BUP ++). De har utfordret meg om 

å forhøre meg med Lofoten Ungdomsting om muligheten for å få en/et par representanter 

fra ungdommene til å representere sin gruppe, "barn og unge" i framtidig samarbeid. Kunne 

du ha løftet også dette temaet for oss, - om noen kunne tenke seg å være med på det. 

 



 

 

Vedtak: 

Før det kan gis et ja eller nei, og velge to ungdommer som kan representere de unge, er det 

en del spørsmål som må avklares: Hvor mange møter i året, hvordan gjennomføres de? Hva 

innebærer dette? Hvilken medvirkning skal de gjøre? 

Dette oversendes til RKK ved Lene Rostad, for å få svar før det tas stilling til deltakelse til 

samarbeidet. 

 

Sak 05/23 Bidrag fra Lofotkommunene ved ungdom til Bodø 2024. 

Vedtak: LUT skal jobbe med prosjektet Bodø 2024, og lage et bidrag der alle 

Lofotkommunene blir presentert. Hva er vi stolt av i vår kommune, kultur, attraksjoner o.l. 

Bidraget skal være ferdigstilt til den 20 april. Koordinator har ansvar for at ungdommene får 

gjennomført prosjektet og sendt inn bidraget. 

Rådsmedlemmene i LUT henter inspirasjon og ideer hos sine ungdomsråd.  

Til info kom denne mail etter møte i LUT:  

Mandag 23.januar kommer representanter for Nordland UKM og BodøUng 2024 til Leknes. 

Vi på Qltura fritidsklubb har sagt at vi gjerne vil være vertskap for samlinga. 

Samlinga er 2-delt.  

På dagtid samler vi de voksne. Dette kan være voksne som jobber i kulturskolen, med 

ungdomsråd/ungdommens kommunestyre og med ungdom generelt. 

På ettermiddag /kveldstid er det ungdommenes tur. (kl.16-19) Dette kan være ungdom som 

kan tenkes å ha et ønske om å delta på Lofoten UKM (11.mars) eller som ønsker å engasjere 

seg i prosjekter knyttet til Ung24. Det burde være interessante for 

ungdomsrådene/ungdommens kommunestyre. 

Her finner du lenka til samlinga med program. 

https://parken.notion.site/parken/UNG-2024-UKM-Nordland-

b190b83141064e809ce57e7c56e414d7 

Koordinator Turid Helene Aksberg er påmeldt. 

 

 

 

Sak 06/23 Vedtekter for LUT.   

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fparken.notion.site%2fparken%2fUNG-2024-UKM-Nordland-b190b83141064e809ce57e7c56e414d7&c=E,1,ucwuv6tGFr7ALQwaGfFa2nhVp2_VV39WEC6XXQ0AF7diFcBtcZE1al2RMD0nkM0y3gBRoqTNXxkJq5M-TQpi82Ds5XWY0Btn7C8GGrfRBqcv&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fparken.notion.site%2fparken%2fUNG-2024-UKM-Nordland-b190b83141064e809ce57e7c56e414d7&c=E,1,ucwuv6tGFr7ALQwaGfFa2nhVp2_VV39WEC6XXQ0AF7diFcBtcZE1al2RMD0nkM0y3gBRoqTNXxkJq5M-TQpi82Ds5XWY0Btn7C8GGrfRBqcv&typo=1


Vedtekter for alle ungdomsrådene ble sendt ut, slik at LUT kan lage egne 

vedtekter(samarbeidsavtale) utfra dette.  

Vedtak: Det skal utarbeides vedtak som inneholder disse punkt: 

1. Formål 

2. Kontaktperson 

3. Møtevirksomhet/saksbehandling 

4. Økonomi/møtevirksomhet 

5. Arbeidsområde 

6. Valg 

7. Lovgrunnnlag? Snakk med daglig leder i Lofotrådet før dette går inn i vedtektene. 

Leder, nestleder og koordinator lager et forslag på vedtekter, som sendes ut på mail til alle 

rådsmedlemmene for godkjenning.  

 

Sak 07/23 Møteplan 2023 for LUT 

I møte mellom leder, nestleder og koordinator den 09.01 ble det tatt opp at LUT skal prøve 

å følge møteplanen til Lofotrådet. Det vil bli to fysiske møter i året, og resten over Teams 

pga avstanden mellom kommunene. 

Forslag til møteplan: 

Tirsdag 17 januar- Teams 

Mandag 13 mars- Teams 

Tirsdag 6- ons. 7 juni Røst (storsamling med alle medlemmer i ungdomsrådene ,ca 70 stk) 

 Mandag 6 november Teams (etter valget i ungdomsrådene) 

Onsdag 13 evt. torsdag 14 desember- Vestvågøy 

 

Vedtak:    Møteplan godkjent slik den foreligger. 

 

 

 

 

 

Sak 07/23 Møtegodtgjørelse i LUT. 



Koordinator informerer om at dette har vært oppe i Lofotrådet med ordførerne. Alle var 

enige om at LUT skal få møtegodtgjørelse. Men det er forskjellig praksis i hver kommune nå. 

Saken vil bli tatt videre i Lofotrådet. 

 

Sak 08/23 Transport(kollektiv) i kommunene. 

Lofoten UngdomsTing  ble enig på samlingen den 7 desember, at Tirill skulle skrive brev til 

fylket, angående dårlig transport tilbud til de unge i regionen. Hun ønsker at alle 

kommunene skriver ned hvordan det er hos dem, og videresender til henne, for å gi mer 

press til fylket.  

Vedtak: LUT representantene i hver kommune lager et skriv om kollektiv transporten, og 

oversender Tirill innen en uke. 

 

 

 

Referent: Turid Helene Aksberg 

 Sekretær: Alicja Kawa (under opplæring) 

 

                    

 


