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Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 6. november 2013
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Onsdag 6. november kl. 12.00, Møteplassen, Skibotn samfunnshus
Vararepresentanter møter kun etter nærmere avtale, dersom noen av de faste melder forfall.
Forfall meldes snarest mulig på sms til sekretær Maria på mobil 400 288 67.
Viktig informasjon
Representantene fra Hatteng hentes på skolens bussholdeplass kl. 11.30.
Alle må ta med skattekort og kontonummer til møtet slik at godtgjøringa kan utbetales. Dette
gjelder ikke de som har levert tidligere i 2013.
Ordfører Sigmund Steinnes er invitert til møtet og kommer klokka 13.00.

Saksliste
26/12

Orienteringssaker
a. Økonomistatus ungdomsrådet
b. Representasjon til RUST – avklaring
c. Eventuelt

27/13

Behovsundersøkelse – innføring av skolematordning i Storfjord kommune
I møte 19.12.12 i sak 99/12 gjorde kommunestyret flg. vedtak:

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:
www.storfjord.kommune.no

Storfjord kommune utreder innføring av et tilbud om skolemat for alle klassetrinn
ved Hatteng og Skibotn skole. (Prosjekt sunn skolemat) Utredes til kommunestyret
19. juni 2013.
I påvente av avklaring om skolestruktur som ble vedtatt i juni, er saka gjenopptatt
høst 2013
Styre for Oppvekst og kultur har i møte onsdag 11.9 bedt om at flg. blir gjort før
saka behandles i kommunestyret:
Det skal gjøres en behovsundersøkelse hos brukere (elever og foreldre) og
helsesøster og at saken utsettes og legges frem for SOK når disse har kommet med
sine uttalelser.
Saken er også oversendt til Ungdomsrådet for behandling.

28/13

Høring – Lovfesting av medvrikningsordning for ungdom
Kommunal- og regionaldepartementet m.fl. har sendt ut et høringsnotat om
lovfesting av medvirkningsordning for ungdom.
I høringsnotatet ber departementet kommuner og fylkeskommuner fortelle oss
hvilke erfaringer de har med ulike typer ungdomsmedvirkning og hva de mener en
lovfestet medvirkningsordning for ungdom bør inneholde. De foreslår ingen
lovbestemmelser, men skisserer kort noen problemstillinger de ønsker
høringsinstansenes synspunkter på.
Notatet er på ni sider, som gjennomgås i møtet. SUR anbefales å komme med en
høringsuttalelse.

29/13

Budsjett 2014 – innspill til formannskapets arbeidsmøte
Formannskapet starter budsjettprosessen fram mot et kommunebudsjett for 2013
med arbeidsmøte i november. Ordføreren forteller litt om budsjettarbeidet.
Ungdomsrådet kan deretter diskutere hvilke områder det mener er særlig viktige
for barn og unge i Storfjord, og sende innspill videre til rådmannen og
formannskapet.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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