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Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 17. november 2015
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Tirsdag 17. november kl. 9.00, Møterom Salmen, Storfjord rådhus
Møtested er endret fordi møteplassen Skibotn dessverre ikke var ledig.
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 fra Skibotn på morgenen, den går ca
08.15. Møt opp i god tid!
Alle som enda ikke har gjort det må ordne seg med elektronisk skattekort og kontonummer til
møtet slik at godtgjøringa kan utbetales. Dette gjelder ikke de som har gjort dette tidligere i 2015.

Saksliste
33/15 Orienteringssaker
a) Tilbakemelding på møteplan fra fagleder Hatteng skole – møter på onsdager
b) Avklaring av dato for neste møte – avpassing til tentamen
c) Eventuelt

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

34/15 Budsjett 2016 – Ungdomsrådets innspill
Formannskapet starter hvert år budsjettprosessen fram mot et ferdig kommunebudsjett
med et arbeidsmøte med rådmannen. I år var dette møtet 4. november.
Deretter leverer rådmannen sitt endelige budsjettforslag til politikerne i Formannskapet. I
år skal dette behandles den 25. november. Sakspapirene til dette møtet er trolig klar til
ungdomsrådets møte, og vil bli gjennomgått i møtet.
Ungdomsrådet har først og fremst til mandat å behandle de punktene man mener er særlig
viktige for barn og unge i Storfjord, men kan selvsagt også se på andre områder.
Ungdomsrådets innspill til budsjettet vil bli sendt videre til Formannskapet, slik at de har
det med seg i den videre behandlinga som starter 25. november.
35/14 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv – medvirkning fra
Ungdomsrådet
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv skal inneholde Storfjord
kommunes målsettinger og strategier for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Målet med
planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike aktører skal få en oversikt over
hovedutfordringene innenfor dette feltet:
 Hvilke anlegg og området for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det behov for?
 Hvilke frisklivstiltak er det behov for?
Barn og unge er ei særlig viktig gruppe, sammen med personer med nedsatt
funksjonsevne og inaktive.
I møtet går vi gjennom planen:
 Storfjord kommunes målsettinger
 Anleggsplaner som er meldt inn
 Frisklivstiltak som er satt opp
Ungdomsrådet oppfordres til å komme med sine innspill. Hvilke anlegg er det f.eks. mest
behov for at man prioriterer å bygge eller ruste opp i de kommende fire år? Er det
aktiviteter ungdomsgruppa savner, og finnes det noen som kunne ledet disse? Osv.

36/14 Sjumilssteget i Storfjord
Det forberedes et system for hvordan vi i Storfjord kommune kan organisere oss best
mulig for å jobbe tverrfaglig for barn og unge i kommunen på ulike nivå med hensyn til
forebygging.
Det er viktig å inkludere ungdomsrådet og derfor inviteres dere til å komme med innspill
og synspunkter i prosessen.
Det steget i sjumilssteget som dere spesielt oppfordres til å gi innspill til er:
Medbestemmelse (barnekonvensjonen art. 12) for barn og unge i Storfjord.
Barn har rett til å bli hørt og å si sin mening. Hva er viktig for at barn og unge i Storfjord
skal bli hørt og kunne si sin mening?
 Hva er bra nå?
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Hva savner du/dere?
Hva foreslår du/dere skal bli gjort på dette området i Storfjord?

May-Tove Lilleng er ansvarlig for saken, og vil delta i møtet.

37/14 UKM kick-off
Ungdomsrådet behandlet satsingsområder 2015/16 i forrige møte, og ønsket å sette UKM
kick-off som sak på dette møtet. Påmeldinga til UKM 2016 åpner 1. desember i år.
Kulturskolerektor og UKM-kontakt Line Sørum deltar under behandlinga av denne saken.

38/14 Tur for ungdom
Ungdomsrådet behandlet satsingsområder 2015/16 i forrige møte, og ønsket å sette tur for
ungdom som sak på dette møtet.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
tlf.: 77 21 29 65

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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