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Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 9. mars 2016
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Onsdag 9. mars 2016 kl. 9.30, Møteplassen, Skibotn samfunnshus
Vararepresentanter møter kun etter nærmere avtale, dersom noen av de faste melder forfall.
Forfall meldes snarest mulig på sms til UR-sekretær Maria på mobil 400 288 67.

Viktig informasjon
Representantene fra Hatteng sitter på med Maria. Oppmøte på skolens bussholdeplass kl. 09.00.
De som enda ikke har gjort det må ordne seg med nytt elektronisk skattefrikort for 2016.

Saksliste
06/16 Orienteringssaker
a) Økonomistatus
b) Vårmøte Sjumilssteget v/ Carla og Julia
c) Ungdomskonferansen 2016 v/ Sigve, Noah og Carla
d) RUST-møte 19. februar 2016 v/ Sigve
e) Oppfølging felles fagdag for skolene jfr. sak 36/14
f) 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

07/16 Forebyggende avdeling sine tilbud for ungdom
Ungdomsrådet har invitert forebyggende avdeling til møtet for å orientere litt om sitt
arbeid, blant annet hvordan ungdom kan benytte seg av det tilbudet tjenesten har, og/eller
hva tjenesten gjør for ungdom per d.d. på bred basis. Ruskonsulent Roger Sommerseth fra
forebyggende tjeneste deltar i møtet for å orientere.

08/16 Barne- og ungdomsfestival 2016
Storfjord frivilligsentral jobber med et prosjekt, en festival for barn og ungdom, som etter
planen skal arrangeres den første skoleferie uka (uke 25). Frivilligsentralen har sendt et
brev til ungdomsrådet (se vedlegg) der spørsmålet er om ungdomsrådet er interessert i å
samarbeide om dette. Daglig leder Jill Fagerli deltar i møtet for å orientere.

09/16 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv – Høring i Ungdomsrådet
Levekårsutvalget har i sak 3/16 bedtatt å sende ut utkast til «Kommunedelplan for idrett,
fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019» til høring iht plan- og bygningsloven (PBL).
Ungdomsrådet har en viktig rolle i forhold til planarbeidet, ettersom skal arbeide med alt
som berører ungdom og ungdoms levekår i Storfjord kommune, herunder fritids-, kultur-,
bo- og arbeidstilbud. Kulturkonsulent Maria Figenschau vil gjennomgå mål og tiltaksliste
i møtet (se vedlegg).

10/16 Orientering om pågående prosess ifht utarbeidelse av en rus og psykisk helse-plan
Storfjord kommune er i ferd med å utarbeide en rus- og psykiskhelseplan. Planen skal
fokusere på barn, unge og voksne både som pårørende og med rus- og
psykiskhelseproblemer. I den forbindelse ønsker planansvarlig Stine Jakobsson Strømsø å
prate med ungdomsrådet om hvilke ting de ønsker skal prioriteres i en slik plan. Man
ønsker også å utarbeide en undersøkelse som ungdommene og foreldrene kan svare på, og
har behov for innspill til områder som skal berøres i en slik undersøkelse.

11/16 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med
funksjonsnedsettelse - høring
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut et høringsnotat med forslag om
en ny bestemmelse i kommuneloven § 10 b om råd i kommuner og fylkeskommuner for
ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse.
I høringsnotatet foreslår Kommunal- moderniseringsdepartmentet at eldre og personer
med funksjonsnedsettelse fortsatt skal ha en lovpålagt rett til medvirkning, mens en
tilsvarende lovfestet ordning for ungdom skal være frivillig for kommunene og
fylkeskommunene. Dersom en kommune eller en fylkeskommune ønsker å ha et
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ungdomsråd eller en annen form for ungdomsmedvirkning, må den etter forslaget følge
det regelverket som er laget for ungdomsmedvirkning. Høringsnotatet gjennomgås i
møtet. Ungdomsrådet må avgjøre om de ønsker å komme med en høringsuttalelse.

12/16 Psykologtilbud i kommunen
Carla og Elise-Agnethe legger fram utkast til brev. Drøftes i ungdomsrådet før det
ferdigstilles og sendes.
13/16 Åpen hall 8. – 9. april
Julia (evt. Franz) orienterer om status for lokaler. Arrangementet må planlegges ferdig.
Stikkord: Klokkeslett, arbeidslister, innkjøp, plakater osv.

14/16 Workshop 2016
Det påbegynte planleggingsarbeidet fortsetter. Det må gjøres en gjennomgang av de
økonomiske rammene, og vurderes om det må sendes nye søknader.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
tlf.: 77 21 29 65

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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