Storfjord kommune
Kulturkontoret

Notat
Til:

Sigmund Steinnes, Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng

Fra:

Maria Figenschau

Referanse

Dato

2015/370-9

21.04.2015

Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 21. april 2015

Tid og sted:

Rådhuset, kl. 09.00 – 13.30

Tilstede:

Malene Varvik, Tonje Nilsen, Amalie Naimak, Elena S Nilsen.

Forfall/ikke møtt:

Anne-Marte Hansen, Elise Agnethe Johnsen, Sigve Iversen (vara), Franz
Ingebrigtsen (vara), Vebjørn Karvonen.

Vara:

Maiken Mathisen

Merknader:

En ekstrasak:
21/15 Bedre busstopp

18/15

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

Behandling:
Sakene tatt til orientering.
Vedtak:

Sakene tatt til orientering

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.
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.

Behandling
UR søker fylket om å få denne ordninga til kommunen, for at ungdom i Storfjord
skal få samme muligheter til å komme trygt hjem som i andre Troms-kommuner.

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.

Behandling:
Amalie permittert fra kl. 10.00.
Det er sendt søknader til Sametinget, Fylkeskommunen, kommunen, FRIFOND
og lokale sponsorer, samt booket lokaler og sendt henvendelse om uteområde.
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21/15

Bedre busstopp
UR ber om bedre forhold for de som tar buss fra hovedbusstoppet ved Joker i
Skibotn. Det er behov for busskur med benk. Hvis man må vente lenge og det er
dårlig vær slipper man å stå ute og vente. Spesielt eldre kan bli sliten av å stå så
lenge.
Det er også behov for benk i busskuret på Hatteng.
Dersom saken ikke kan følges opp av Storfjord kommune, ber UR om at den
oversendes til Troms fylkeskommune som er ansvarlig for busstilbudet.
Enstemmig vedtatt

Møtet hevet 13.30.

Malene Varvik (s)
Maiken Mathisen (s)
Tonje Nilsen (s)
Elena Stenberg Nilsen (s)

Rett avskrift bekreftes 21. april 2015

Maria Figenschau
kulturkonsulent
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