Storfjord kommune
Kulturkontoret

Notat
Til:

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

Fra:

Maria Figenschau

Referanse

Dato

2015/370-3

26.01.2015

Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 26. januar 2015
Tid og sted:

26. januar 2015 kl. 9.00, Storfjord rådhus

Tilstede:

Elena Stenberg Nilsen, Vebjørn Vinjar Karvonen, Elise-Agnethe Johnsen,
Tonje Nilsen, Malene Varvik, Amalie Naimak, Anne Marte Hansen.

Forfall:

Ingen

Merknader:

Carla har permisjon pga flytting. Elise-Agnethe trer inn som fast
representant i perioden.
Ny sak 07/15: Ny miljøarbeider i skolene.

01/15

Orienteringssaker
a) Kommunestyremøtet 11. desember 2015 – Elena og Anne Marte forteller fra
møtet
b) Budsjett 2015
c) Økonomistatus for ungdomsrådet
d) RUST-konferansen 11. desember 2014 – oppsummering og evaluering
e) RUST 19. januar 2015 – Vebjørn forteller fra møtet
f) Logo – Malene forteller om status
g) Hettegenser – Vebjørn forteller om status
h) Eventuelt

Behandling:
i) To saker fra elevrådet Skibotn skole:
- vikarsituasjonen
- skolefrukt
Til i): SUR oppfordrer elevrådet til å skrive til skoleledelsen, med kopi til SUR.
Saken tas opp som egen sak på neste møte.
Sakene tatt til orientering.
Vedtak:

Sakene tatt til orientering.

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.
Behandling:
Utsatt pga. sykdom.

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?
Behandling:
Prioritet én for ungdomsrådet er at boligfeltene har felles uteområde tilpasset alle
aldre, med lekeplass og parkareal.
Ellers er det viktig at:
 Det er trygge veier, f.eks med lav fartsgrense og gang- og sykkelsti.
 Området er attraktivt og pent.
 Området er sentralt slik at det er gangavstand til fritidstilbud for barn og
unge.
 At det er et skjermet område som er trygt å bo i.
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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.5661891102429.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.
Behandling:
1. E6 Balsfjord grense – Hatteng
SUR er positive til den nye traséen, og synes det er veldig bra at det er tegnet
inn gang- og sykkelsti mellom Oteren og Hatteng.
2. E6 Ny Olderelva bru
SUR er positiv til bedre ferdsel for biler, gående og syklende.

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.

Behandling:
Søknader er ferdigskrevet, bookinghenvendelser er igangsatt og budsjett er klart.
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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.
Behandling:
Neste møte: mandag 16. februar (inkl. arbeidsmøte)
Resten av møteplanen settes opp på neste møte.

07/15

Ny miljøarbeider i skolene
Iselin Aasheim orienterte om det nye prosjektet. SUR kom med sine innspill ift.
ungdommens behov.

Anne Marte Hansen (s)
Tonje Nilsen (s)
Malene Varvik (s)
Elise-A Johnsen (s)
Amalie Naimak (s)
Vebjørn V Karvonen (s)
Elena S Nilsen (s)

Rett utskrift bekreftes 26. januar 2015
Maria Figenschau
kulturkonsulent

Side 4 av 4

