Storfjord kommune
Kulturkontoret

Representanter og vararepresentanter

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

2015/370-8

2927/2015

033

15.04.2015

Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 21. april 2015
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Tirsdag 21. april 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 skolebussen, som går fra skolens bussholdeplass presis
kl. 08.15.
Alle må ordne seg med elektronisk skattekort og kontonummer slik at godtgjøringa kan utbetales.

Saksliste
18/15

Orienteringssaker
a) Økonomistatus
b) Hettegenser og logo – Vebjørn forteller om status
c) Eventuelt

19/15

Hjem for en 50-lapp
Trafikksikkerhetsutvalget i Troms (TFTU) tilbyr trafikksikkerhetstiltaket «Trygt
hjem for en 50-lapp» til ungdommer i fylket, med unntak av Tromsø der det er et
nattbusstilbud. I Nord-Troms har man i følge tromfylke.no ordninga i Nordreisa
og Skjervøy.

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr: 964 994 129

Lyngen har per i dag Hjem for en 50-lapp fra drosjesentralen og hjem. De arbeider
med å få tilbudet også i Lenangen og i Furuflaten.
Disse reglene gjelder:
- Tiltaket gjelder for ungdom mellom 15 og 24 år og gjelder i skoleåret, og kun
for å reise hjem til sitt bosted.
- Transporten utføres natt til lørdag og natt til søndag samt natt til 1. og 17. mai.
Det kan etter søknad også tilbys ved offentlige ungdomstilstelninger andre
ukedager. Frist 2 uker før.
- Egenandel er 50 kr. Personer over 24 år kan følge med transporten, dersom det
er plass. Disse skal betale 100 kr.
- Bestillingsfrist senest kl. 22.00 samme dag.
- Hjemtransporten skal skje mellom kl. 00.00 og kl. 03.00.
- Den enkelte drosjesentral/løyvehaver fastsetter «avgangstid» og samordner
transportene slik at det kjøres en avgang pr strekning.
Saken er satt opp etterønske fra SUR. Det må drøftes hvilken type ordning man
ønsker, og så sendes en henvendelse til Troms fylkeskommune.

20/15

Workshop 2015
Resten av møtet avsettes til arbeidsmøte for å jobbe fram denne saken. Det
orienteres om status for arbeidet, og jobbes videre med prosjektet.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
Tlf.: 77 21 29 65

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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