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Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 10. desember 2014

Tid og sted:

Onsdag 10. desember 2014 kl. 09.00, Rådhuset Hatteng.

Tilstede:

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

Forfall:

Tonje Nilsen, Sigve Iversen (vara)

Merknad:

En ekstrasak:
48/14 Hettegenser

43/14

Orienteringssaker
a) Økonomistatus for ungdomsrådet
b) RUST 25. november 2014 – Tonje og Vebjørn forteller fra møtet
c) Eventuelt

Behandling:
Sakene tatt til orientering.
Vedtak:

Sakene tatt til orientering.

44/14

Budsjett 2014

www.storfjord.kommune.no

SUR fikk utdelt rådmannens budsjettforslag i forrige møte. Dette brukes til
forberedelser og må tas med. Formannskapet gjorde ingen endringer i dette da de
la ut budsjettet til høring fram til 10/12. SUR må forberede sitt innspill – skriftlig
og muntlig – slik at det kan sendes inn og legges fram av Elena og Anne-Marte.
Behandling:
Ungdomsrådet vil komme med følgende uttalelse til budsjett 2015:


Pkt 2.4.2 og 2.4.3 – kutt lærerstillinger
Det er viktig at læringsmiljøet ikke blir dårligere, og at flere må dele lærere.



Pkt. 2.4.4 og 2.4.5 – redusere kulturskole
Kulturskolen er noe av det viktigste tilbudet for ungdom i Storfjord, og noe av
det vi er kjent for. Kutt i kulturskolen gjør at mange får et dårligere tilbud.
Kulturskolen har mye av æren for at Storfjord ble årets UKM-kommune i
2012, og det er ikke tilfeldig at UKM Arctic la actionweekenden til Storfjord i
år. På grunn av kulturskolen er det flere som engasjerer seg i kulturlivet i
Storfjord, og flere får mot til stå på en scene. Kulturskolen er viktig for
samholdet i kommunen, og det er blitt en del av kulturen i kommunen å være
med i kulturskolen.



Pkt 2.4.7 – halvere fritidsklubben
Dersom fritidsklubben skal halveres er det ønskelig med felles klubb slik det
var før, med buss mellom. En buss en gang annenhver uke vil koste ca
50.000,-. Hva om man kutter 10 % av politikergodtgjøringa og f.eks. 500,kroner i lønna til ansatte? Da vil man ha råd til buss, og ungdoms vil få
mulighet til å møtes. Fjerner du smuler fra en brødskive merker du ingenting,
men fuglene blir fortsatt mette. Godt samhold mellom ungdom gir et godt
nettverk. Om vi vet at det er et godt ungdomstilbud i kommunen vil vi flytte
tilbake når vi er voksne.



Pkt. 2.5.6 – gratis skolefrukt
Kanskje man heller kan kutte antall dager i stedet for å fjerne hele tilbudet, og
heller spørre Coop og Joker om de kan sponse frukt av og til. Det kan også
undersøkes hvilken frukt som er populær, slik at man ikke trenger å kaste så
mye.



Pkt 2.6.6 – helsesøster
Det er viktig at kutt ikke går ut over tilbudet i skolen. Det er allerede vanskelig
å få tid hos helsesøster, og nå kan kanskje enda færre få mulighet til å snakke
med noen om problemene sine.



Pkt 2. og 2.6.13 – midlertidig reduksjon åpningstider gymsal/hall
Det er mange som bruker samfunnshuset og hallen, i alle aldre. Det er viktig
for helse og samhold i alle aldersgrupper at tilbudet opprettholdes. Det er ikke
logisk å bygge en flerbrukshall til flere millioner som ikke skal brukes.
Tilbudet er svært etterspurt.
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Logo
SUR utsatte innsendingsfristen til 1. desember. Eventuelle nye forslag tas med i
betraktninga.

Behandling:
Det kom ingen nye forslag, men SUR har utforma et eget forslag som sendes til
reintegning.

46/14

Ministerposter
SUR ønsker å fordele ansvar mellom alle medlemmene, fordelt på tema- og
fagområder, etter mal fra Ungdommens fylkesråd. Saken drøftes i møtet.

Behandling:
Det settes opp sju fagområder som fordeles slik:
Media
Kultur/fritid
Miljø
Samferdsel
Helse
Skole/utdanning
Arbeid

47/14

Elena
Anne Marte
Carla (Elise-Agnethe)
Tonje
Amalie
Malene
Vebjørn

Workshop 2015
Resten av møtet avsettes til arbeidsmøte for å jobbe fram denne saken. Aktuelle
arbeidsoppgaver:
-

Avklare tid og sted og varighet
Program
Budsjett
Sette opp søknader
Osv.

Behandling:
Dato: 14. – 16. august
Sted: Skibotn samfunnshus/skole
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Det er satt opp budsjett, liste over hvem det skal søkes til, aktiviteter, mulige
artister osv.
Budsjett: ca. 150.000,-

48/14

Hettegenser
Det bestilles hettegenser til alle medlemmer og 1. vara, for å promotere UR.

Møtet hevet 14.30

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

Rett utskrift bekreftes 20. januar 2015

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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