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Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 26. januar 2015
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Mandag 26. januar kl. 9.00, møterom 3, Rådhuset
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 Skibotn sitter på med Ingebrigtsens skolebuss, som går fra skolens
bussholdeplass presis kl. 08.15.
Alle må ordne seg med elektronisk skattekort og kontonummer slik at godtgjøringa kan utbetales.

Saksliste
01/15 Orienteringssaker
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kommunestyremøtet 11. desember 2015 – Elena og Anne Marte forteller fra møtet
Budsjett 2015
Økonomistatus for ungdomsrådet
RUST-konferansen 11. desember 2014 – oppsummering og evaluering
RUST 19. januar 2015 – Vebjørn forteller fra møtet
Logo – Malene forteller om status
Hettegenser – Vebjørn forteller om status
Eventuelt

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

02/15 Orientering fra Storfjord frivilligsentral
Jill Fagerli er ansatt som leder av Storfjord frivilligsentral i 100 % stilling. Hun vil
fortelle litt om hva frivilligsentralen har til hovedoppgave, og drøfte mulige
samarbeidsområder med UR.

03/15 Gode boligfelt for barn og unge
Driftsetaten jobber med utvikling boligfelt i kommunen, og ingeniør Torbjørn Tuorema
har bedt om innspill fra SUR i forhold til hva som bør gjøres for ivareta barn og unges
behov. Hva må til for at det skal være et godt boligfelt, f.eks. av lekeplasser, fellesarealer,
osv?

04/15 Reguleringsplaner fra Statens vegvesen
Statens vegvesen har to reguleringsplaner ute til høring. Driftsetaten ved ingeniør Joakim
Stensrud Nilsen skal forberede saken til behandling i Styret for plan og drift den 13.
februar. SUR kan gjerne komme med innspill til planene, og disse vil bli lagt med
saksfremstillingene til behandlingen.
1. E6 Balsfjord grense – Hatteng
Frist for tilbakemelding gikk ut 16. januar. Storfjord kommune har fått utsatt frist
for behandling i Styret for Plan og drift 13.februar. Saksdokumenter og
høringsbrev ligger på kommunens nettsider.
http://www.storfjord.kommune.no/e6-balsfjord-grense-hatteng.5627071102429.html
2. E6 Ny Olderelva bru
Gjelder Olderelva bru - Finnlandskrysset i Skibotn.
http://www.storfjord.kommune.no/e6-ny-olderelva-bru.5661891-102429.html
Planene finnes på lenkene i teksten over, og kan brukes til forberedelse til møtet. UR må
se på planene i fellesskap i møtet og vurdere om man vil komme med en uttalelse i
forhold til planene.

05/15 Workshop 2015
Resten av møtet avsettes til arbeidsmøte for å jobbe fram denne saken. Forrige møte
avklarte man tid og sted, samt satte opp et budsjett og ei liste over hvem man skulle søke
midler hos. Aktuelle arbeidsoppgaver nå er:
-

Program
Personellbehov
Tekniske behov
Skrive og sende søknader
Osv.
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06/15 Møteplan 2015
Ungdomsrådet må sette opp en møteplan til sommerferien. Den bør ses i sammenheng
med kommunestyremøter, tentamensdager, skolenes timeplaner osv. Planen settes opp
etter drøfting i møtet.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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