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Kulturkontoret

Notat
Til:

Sigmund Steinnes, Ellen Beate Jensen Lundberg, May-Tove Lilleng

Fra:
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Referanse

Dato
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Møteprotokoll - Ungdomsrådet 9. desember 2013

Tid og sted:

kl. 09.00 – 12.00, Møterom Ima, Rådhuset

Tilstede:

Anne Marte Hansen, Amalie Naimak, Elena Stenberg Nilsen, Tonje
Nilsen, Vebjørn Karvonen, Tim Fonacier, Susanne Garden.

Forfall:

Ingen

Vara:

Ingen

Merknader:

Ingen

31/13

Orienteringssaker
a. RUST-konferansen 4. desember 2013
b. Økonomistatus
c. Eventuelt

Behandling:
I tillegg blei det orientert om:
d. Representantenes eget ansvar for å melde fra om fravær til skolen i forkant av
møtene.

www.storfjord.kommune.no

Sakene tatt til orientering.
Vedtak:

Sakene tatt til orientering.

32/13

Budsjett 2014
(Se vedlegg)
Formannskapet har lagt fram til forslag til budsjett for 2014. Dette ligger vedlagt.
Det gjøres en gjennomgang av budsjettet spesielt med tanke på det som handler
om barn og ungdom, for eksempel
- kulturskole
- fritidsklubb
- rus og psykisk helse
- skole
- kommunale bygg og anlegg
- osv.
Andre områder ungdomsrådet ønsker å se nærmere på tas også opp.
Kommunestyret vedtar budsjettet 12. desember 2013. Ungdomsrådet må forberede
en uttalelse som sendes til kommunestyret i forkant. Det må også avklares hvilke
representanter som skal delta i selve kommunestyremøtet for å tale ungdommenes
sak.

Behandling:
Punkt 2.4.8 – spesialundervisning
Det er viktig at det ikke fjernes stillinger dersom det rammer elever med spesielle
behov.
Punkt 2.4.12 – kulturskole
Det er allerede venteliste på kulturskolen, og den vil bare øke om det blir færre
lærere. Kulturskolen er viktig for veldig mange, spesielt i en kommune der
idrettstilbudene er ganske få. Kulturskolen er også viktig for kommunens
renommé og noe vi er kjent for. Skolen har dyktige lærere med god erfaring.
Punkt 2.4.15 – fritidsklubb
Man har allerede fjerna bussen, som gjorde at man kunne være i lag og bli kjent
med hverandre. Hvis man fjerner stillinger og det blir mindre åpent blir det enda
dårligere. Klubben er viktig for veldig mange, det er høydepunktet i uka, et sted
man kan være sammen. Det er dumt at noe som akkurat er bygd opp ikke skal
brukes.
Punkt 2.4.16 – jordmor
En veldig viktig jobb, 30 % blir nok litt for lite. Jordmor er blant annet i skolene
og snakker om sex og samliv.
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Punkt 2.4.17 – eldrekafé
Eldrekafé blir som gamle menneskers fritidsklubb, og er et viktig sosialt tiltak.
Mange er kanskje ensomme hjemme.
Punkt 2.4.22 – rus/psykisk helse
Dette er et veldig viktig område; fungerer ikke hodet så fungerer heller ikke resten
av livet. Det er stort behov for dette tilbudet. Det er viktig å støtte opp under de
som ikke har det så lett og hjelpe de svakeste.
Punkt 2.6.6 – lærlinger
Dette er lite framtidsrettet. Lærlingeplasser er viktig for unge som vil jobbe i
Storfjord. Mange ønsker å jobbe i hjemkommunen. Det er dumt å sende
ungdommene sine ut.
Punkt 2.8.11 og 2.8.12 – satser kulturskole
Det er forholdsvis ganske store endringer i prisene.
Tonje deltar 12/12. Amalie og Anne Marte undersøker hvem som kan delta.
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Søknad om pengestøtte fra elevrådet ved Nordkjosbotn VGS – busstur til
demonstrasjon
Søknaden mottatt samme dag som møtet.

Behandling:
SUR ønsker å behandle søknaden.
Forslag fra Vebjørn:
SUR innvilger kr 2.000,- slik det er søkt om.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:

SUR innvilger kr 2.000,- slik det er søkt om.

34/13

Restbudsjett
SUR gjennomfører avslutning 30/12.
Reise og mat dekkes.
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Møtet hevet 12.00

Anne Marte Hansen (s)
Amalie V M Naimak (s)
Elena Stenberg Nilsen (s)
Tonje Nilsen (s)
Vebjørn Vinjar Karvonen (s)
R T M Fonacier (s)
Susanne Garden (s)

Rett avskrift bekreftes 9. desember 2013
Maria Figenschau
kulturkonsulent
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