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Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 17. november 2014

Tid og sted:

Mandag 17.

Tilstede:

Amalie Naimak, Vebjørn Karvonen, Elena Stenberg Nilsen, Carla Grape,
Malene Varvik, Tonje Nilsen, Anne-Marte Hansen

Forfall / ikke møtt:

Ingen
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november 2014 kl. 09.00, Rådhuset Hatteng.

Orienteringssaker
a) Økonomistatus for ungdomsrådet
b) Helse- og omsorgssjefen: Valg av nytt styre i Storfjord frivilligsentral (brev
16.10.2014)
c) Fylkesmannen i Troms: Landbruk er mer enn landbruk (e-post 06.11.2014)
d) Ungdommens fylkesting 31. oktober – 2. november – Elena og Vebjørn
forteller fra møtet
e) Eventuelt

Behandling:
Sakene tatt til orientering

Vedtak:

Sakene tatt til orientering.

www.storfjord.kommune.no
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Det store bildet: Hva som skjer i Storfjord fremover mot år 2020
Willy Ørnebakk er nærings- og utviklingsrådgiver i Storfjord kommune. Han
deltar i ungdomsrådsmøtet for å orientere litt om hva som skjer og kommer til å
skje i Storfjord fram mot år 2010, f.eks.
- Kraftlinjebygging
- Veibygging
- Kraftverksøknader
- Reiseliv
- Osv.

Behandling:
Willy Ørnebakk orienterte om de ulike sakene og besvarte spørsmål fra SUR.
SUR tar saken til orientering.

Vedtak:

SUR tar saken til orientering.
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Kommunereformen
Kommunal- og regionaldepartementet sier følgende om kommunereformen på
sine nettsider. Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform.
Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er
nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra
innbyggerne.
Alle kommuner har en utredningsplikt i forbindelse med denne reformen, noe som
betyr at kommunene må se på ulike alternativer for sammenslåing. Rådmannen
eller kontorsjefen deltar i SUR-møtet, og vil orientere om
- Hva er kommunereformen?
- Hvilket vedtak fattet kommunestyret i Storfjord da de startet behandlinga
av saken?
- Hva er status for det videre arbeidet.
Fylkesmannen oppfordret til involvering av ungdomsrådet, og det drøftes hvordan
dette kan gjøres i Storfjord.

Behandling:
Administrasjonen var ikke tilgjengelig men ordfører Sigmund Steinnes stilte på
kort varsel for å orientere SUR om saken.
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Ordfører ønsker å invitere en representant fra Sur inn i Formannskapets
arbeidsmøter i forhold til kommunereformen.
Ungdomsrådet foreslår:
SUR ønsker å delta i arbeidsgruppa for kommunereformen med inntil to
representanter.
Av hensyn til kvote for politisk fravær må representasjonen gå på omgang.
Innkalling sendes via leder Elena Stenberg Nilsen.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

SUR ønsker å delta i arbeidsgruppa for kommunereformen med inntil to
representanter.
Av hensyn til kvote for politisk fravær må representasjonen gå på omgang.
Innkalling sendes via leder Elena Stenberg Nilsen.
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Budsjett 2014 – innspill til Formannskapet før budsjettet legges ut på høring
Administrasjonen og formannskapet er i gang med budsjettprosessen fram mot et
kommunebudsjett for 2015. Formannskapet har møte 26. november, der budsjettet
skal behandles og legges ut på høring. Det er klart at Storfjord kommune går inn i
nok en krevende budsjettprosess, der utgifter og inntekter ikke går i balanse.
Ungdomsrådet har mulighet til å komme med sine foreløpige innspill til
rådmannen og formannskapet på dette tidspunktet: Hvilke saker mener SUR at det
er viktig å prioritere med tanke på barm- og unges bo- og levevilkår i Storfjord?

Behandling:
Ordføreren orienterte kort om arbeidet med budsjettet og utfordringene med å
balansere inntekter og utgifter.
Ungdomsrådet har følgende innspill:
· Dersom fritidsklubbene skal reduseres til halvparten, bør de slås sammen
og det bør settes opp buss.
· Skolehelsetjenesten er viktig.
· Det er allerede knapt med fritidstilbud i kommunen. Kutt i åpningstider i
gymsal/flerbrukshall vil ramme alle aldersgrupper og anbefales ikke.
· Det er allerede venteliste på kulturskolen og kutt vil øke denne. Storfjord er
kjent som en kommune som satser på kultur og kutt vil endre dette. En god
kulturskole gir et godt omdømme.
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Småjobbsentralen
Småjobbsentralen blei oppretta i februar 2013. Den er et samarbeid mellom
Ungdomsrådet og Forebyggende tjeneste. Målet var at den som trenger hjelp til
ulike småjobber hjemme, på hytta eller i bedriften skal kobles opp mot
arbeidsvillig ungdom som ønsker å tjene noen ekstra kroner mot å utføre slike
jobber.
Bakgrunnen var blant annet en sak om arbeidstilbudet til ungdom i Storfjord
kommune, der ungdomsrådet konkluderte med at det var relativt få muligheter for
ungdom under 18 år som ønska å tjene seg noen kroner.
Småjobbsentralen har vært lite brukt, både av folk som har behov for å få gjort
småjobber, og av ungdom sjøl. Ungdomsrådet ønska å sette nytt fokus på sentralen
gjennom en egen sak, og den legges derfor fram for diskusjon.

Behandling:
Ungdomsrådet skal begynne å ta i bruk facebook-sida for å markedsføre dette og
andre tiltak SUR jobber med.
Det henges opp plakater om Småjobbsentralen på skoler, butikker osv.
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Workshop 2015
Ungdomsrådet konkluderte i forrige møte med at man burde igangsette
planlegginga av en Workshop 2015 på et tidligere tidspunkt enn man gjorde i
2014. Det legges opp til arbeidsmøte på dette punktet.

Behandling:
Det avsettes tre timer til arbeidsmøte 10/12-2014
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Logo
Det er kommet inn tre forslag på logo.
Fristen utvides til 01/12-2014.
SUR går aktivt ut for å rekruttere personer man vet er flinke til å tegne slik at man
får flere forslag å velge i.
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Møtet hevet 14.30

Amalie Naimak (s)
Vebjørn Karvonen (s)
Elena Stenberg Nilsen (s)
Carla Grape (s)
Malene Varvik (s)
Tonje Nilsen (s)
Anne-Marte Hansen (s)

Rett utskrift bekreftes 18.november 2014

Rita Molberg
Sekretær
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