
 
 
 
 

 

 

Årsrapport 2021 fra Nes ungdomsråd 
 
Det ble totalt gjennomført 9 møter i 2021, inkludert fellesmøte om E16 med ungdomsrådene i 
Ullensaker, Sør-Odal og Kongsvinger.  Foran seks av møtene ble det gjennomført forberedende 
møter mellom leder, nestleder, rådskoordinator og sekretær for rådet. Formøtene ble brukt til å 
forberede møtegjennomføringen og sette agenda. I møte 4. mars hadde ungdomsrådet besøk av 
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.  
 
 Leder: Synne Louise Elverhøi  
 
Nestleder: Rasmus Victor Miles Nummelien  
 
Opplæring rådet har hatt: 

• Mediehåndtering 

Saker som rådet har behandlet: 

• Ungdomsrådets forslag til medvirkning i arbeidet med kommuneplanen 

• Reetablering av Barn og unges kommunestyret (BUK) 

• Forslag til planprogram- rullering av kommuneplanen- utleggelse til høring og offentlig 

ettersyn 

• Andregangsbehandling av områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall 

•  Illustrasjonsplan for Årnes brygge 

• Plan for å nærme seg nullvisjonsmålet for mobbing 

• Løpende oversikt over folkehelsen i 2021 

• Innspill til søknad om å bruke opp gamle tilskuddsmidler på 213 000 kr til 

kriminalitetsforebyggende arbeid rettet mot barn og unge 

• Nes ungdomsråd sine innspill til oppstart for regulering av Årnes brygge 

• Orientering til ungdomsrådet om arbeidet med kommuneplanen 

• Tiltak mot hærverk i Årnes sentrum 

• Handlingsprogram med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 

• Valg på nytt ungdomsråd 

• Orientering til ungdomsrådet om rullering og planlagt høring av tiltaksdel til 

kommunedelplan for klima, energi og miljø 

Saker som rådet har drøftet: 

• Løpende oversikt over folkehelsen 2021 

• Elevundersøkelsen 

• «Sommerskolen 2021» 

•  E16 prosjektet. 

• Hvordan rekruttere nye representanter til nytt ungdomsråd 

• Oppstart av arbeidet med kommuneplanen, klima og miljø 

• Gründervirksomhet for ungdom/ungt entreprenørskap 

• Tilleggsspørsmål til ungdata undersøkelsen 2022 
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Ulike arenaer hvor rådet har vært representert: 

• Arbeidende formannskap, kommuneplanen 

• Ungdommens fylkestings høstsamling 14.-15. november 2021, på Kongsberg. 

• Relansering av Pilot Nes i Kulturhuset  

• Møte i Barn og unges kommunestyret, hvor Aminda ledet møte 

 
Saker som rådet har tatt initiativ til selv: 

• Evaluering av ungdomsrådet 

• Tilbakemelding fra kommunestyret om arbeidet med saker i/til ungdomsrådet 

• Elevundersøkelsen - kommentarer til vanskelige ord og uttrykk i undersøkelsen 

 
På vegne av Nes ungdomsråd, 
Synne Louise Elverhøi (leder 


