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Kommunereformen

med fokus

på ungdom

rettet

mot ungdom

Dato
17.02.2016

- tilbakemelding

Viser til deres brev av 2.10.2015 med orientering
kommunereformen

Direktetelefon

71 69 90 02

om tilskudd på kr. 50.000,- til arbeidet med

samt oversendelse

av Undervisningsmateriell

for

ungdom.

Dette ble oversendt de aktuelle skolene i Sunndal: Sunndal ungdomsskole
vidaregåande skole.

Pr. idag har vi hatt et møte om kommunereformen
i regi av Ungdommens

Og reformen
3.2.2016

kommunestyre

på Sunndal ungdomsskole

i desember 2015

i Sunndal.

har vært tema på flere av møtene

med følgende

og Sunndal

i Ungdommens

kommunestyre

(UKS), siste gang

protokoll:

«Det ble gitt en status på arbeidet med kommunerefornien og lagt opp til en diskusjon rundt hvordan
UKS kan intro/vere seg i dette arbeidet. Ungdommens kommunestyre ser for seg en prosess i to
inoter:
l: Et fellesmote mellom Sunndal UKS og Nesset UR i nær fifemtid.
2.' et nytt orienteringsmøte for ungdommen i Sunndal angående konununereformen.
Det legges til grunn at midler fra fylket til formålet kan benyttes ved disse arrangementene. Det
første fellesmotet

vil gjennomføres

inne på Sunndalsøra,

og skal være et orienterings-

og dialogmote

mellom ungdommer i Nesset og Sunndal, gjerne med konkrete/aktuelle saker fra
kommzinereformarbeidet. Etter møtet arrangerer Sunndal kommune en besoksrunde ved Sunndal
zingdoinssenter, Sunndal ungdomsskole, Sunndal kulturskole og andre lokasjoner som er interessante
for ungdommen»
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Som det går frem av dette er tildelte

midler

i 2015 ønsket

brukt på tiltak i 2016. Dette ønsket

etterkommet og midlene er overført fra 2015 til budsjettet i 2016. Og det foreslått fellesmøtet
ungdommens kommunestyre i Nesset er under planlegging.

Dette til deres orientering.

Med hilsen

Harriet

Berntsen

Ass. rådmann

Dokumentet

er elektronisk

Kopi til:
Ståle Refstie
Per Ove
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