Storfjord kommune
Kulturkontoret

Notat
Til:

Knut Jentoft, Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng

Fra:

Maria Figenschau

Referanse

Dato

2015/1345-20

01.06.2016

Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 1. juni 2016

Til og sted:

1. juni 2016 kl. 09.00 – 12.00, møterom Salmen, Rådhuset

Tilstede:

Carla Grape, Sigve Nilsen, Elise-Agnethe Johnsen, Franz Ingebrigtsen, Sigve
Iversen, Noah Utby.

Forfall
/ikke møtt:

Julia Sørum Bjørklund:

Vara:

Ingen

20/16

Orienteringssaker
a) Økonomistatus
b) Kort om status arbeidet med barne- og ungdomsfestival v/ alle
c) Eventuelt

Behandling:
Orientert i tillegg:
c) Helsesøstertjenestens FB-side jfr. sak 16/16
d) Utlysning av sommerjobb for ungdom
Sakene tatt til orientering

21/16

Boligpolitisk handlingsplan – ungdomsrådets uttalelse
Saksbehandler Anne-Lena Dreyer eller prosjektleder Maija Asplund vil delta i
møtet og orientere om planen. SUR må drøfte om de vil sende inn innspill til
planen.

Bakgrunn for boligpolitisk handlingsplan:
Storfjord kommune har utarbeidet en boligsosial handlingsplan gjeldende fra
2011-2014. På bakgrunn av at denne planperioden er gått ut, forelå det en
bestilling fra Formannskapet om utarbeidelse av en ny boligpolitisk handlingsplan.
Boveileder i NAV ble engasjert i 30 % prosjektstilling i 6 måneder for å utarbeide
et forslag til en slik plan. . Rådmannen har oversendt administrasjonens forslag til
boligpolitisk handlingsplan til høring i styret for plan- og drift og
Levekårsutvalget. Planen er også sendt ut til høring til fellesrådet for eldre og
funksjonshemmede og til ungdomsrådet.
Storfjord kommune skal være rustet til å møte boligbehovet i årene som kommer,
både når det gjelder ordinære boligsøkere og vanskeligstilte. Dette gjelder først og
fremst de boliger som kommunen disponerer. Kommunen har et særskilt ansvar
som tjenesteyter overfor vanskeligstilte på boligmarkedet.
Grupper som regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet:
- utviklingshemmede
- personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri
- flyktninger
- lavinntektsfamilier
- eldre personer eller andre som følge av sykdom har særskilte behov.
Kommunen ønsker i tillegg å være offensiv overfor ordinære boligsøkere, særskilt
disse gruppene:
- tilflyttere og arbeidsinnvandrere
- personer som ønsker og prøvebo i kommunen
- kommunalt ansatte
- unge i etableringsfasen

Behandling:
Torbjørn Tuoremaa orienterte om tiltakene i planen.
Forslag til vedtak:
Storfjord ungdomsråd synes det er positivt at man vil satse på bedre vedlikeholdte
boliger. Det er også viktig for ungdom med sentrumsnære boliger.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:

Storfjord ungdomsråd synes det er positivt at man vil satse på bedre
vedlikeholdte boliger. Det er også viktig for ungdom med sentrumsnære
boliger.
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22/16

Generasjonskonferansen 2016 - etterarbeid
Generasjonskonferansen 2016 ble avholdt på Fylkesbygget i Tromsø 14. april med
om lag 70 deltakere. Hovedtema var «Kontakt på tvers av aldersgrenser».
En samlet konferanse vil komme med følgende oppfordring til alle ungdoms- og
eldreråd i Troms fylke:
1. Tema «Kontakt på tvers av aldersgrenser» tas opp som egen sak på rådenes
første møte.
2. Ungdoms- og eldrerådene arrangerer høsten 2016 et felles rådsmøte i sin
hjemkommune med dette som tema. Vi anmoder lederen i det lokale eldrerådet
om å ta initiativ til et slikt møte.
Carla og Elise-Agnethe deltok på denne konferansen på vegne av SUR og ønsket å
følge opp med å invitere lederen av Storfjord kommunes råd for eldre og
funksjonshemmedes råd til møtet. Hun er på ferie og kan dessverre ikke møte,
men er veldig positiv til at dette samarbeidet settes på dagsorden fra høsten av.

Behandling:
Aktuelle tiltak Storfjord ungdomsråd gjerne vil drøfte med eldrerådet:
- Besteforeldrebank
- Datakurs
- Møteplasser
Saken tas opp igjen på høsten.

23/16

Storfjord som MOT-kommune
Ungdomsrådet har tatt opp MOT-deltakelse med skolene. Skolene er positive, men
er avhengig av at det settes av penger på budsjettet til å delta. Ungdomsrådet
ønsket i sitt forrige møte at saken blei satt opp på kartet slik at man kan drøfte
hvordan man kan være en bidragsyter til at kommunestyret setter av midler på
budsjettet.

Behandling:
Brev om saken sendt til kommunestyret og ordfører, med kopi til oppvekst- og
kultursjefen.

24/16

Kommunereformen
Kommunene har jobbet med kommunereformen lenge nå, og har frist 1. juli til å
vedta hva de vil for framtida. 6. juni skal det være folkeavstemning om saken, og
alle over 16 år kan delta.
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Storfjord kommune har utredet to alternativer for sammenslåing med andre
kommuner og 0 alternativet (= Storfjord forblir egen kommune).
1. Storkommunealternativet: Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord
2. Lyngenfjordalternativet: Kåfjord, Storfjord og Lyngen
3. Storfjord: forblir egen kommune

Storfjord har forhandla om kommunesammenslåing til en storkommune med
Tromsø, Lyngen og Karlsøy og med de tre kommunene rundt Lyngenfjorden.
Forhandlingsutvalget har vært Geir Varvik, Hanne Bråthen og Knut Jentoft.
Formannskapet har vært styringsgruppe.
Forhandlingene har resultert i en intensjonsavtale for storkommunealtarnativet,
mens for Lyngenfjordaltenativet klarte man ikke å bli enige om en avtale. Ingen
intensjonsavtale kan gjøres bindende inn i framtida. En avtale gjelder kun til det
nye kommunestyret har kommet sammen og gjort nye vedtak.
Mandag 6. juni er det rådgivende folkeavstemning i Storfjord om
kommunereformen. I perioden 23. mai - 3. juni kan man forhåndsstemme.
Stemmeseddelen har tre alternativer:
· Jeg vil at Storfjord kommune etablerer ny kommune med Tromsø, Karlsøy og
Lyngen kommuner.
· Jeg vil at Storfjord kommune fortsatt skal være alene som kommune.
· Blank
Ungdomsrådet må drøfte om de vil uttale seg om saken, og om de f.eks. vil
oppfordre alle ungdommer over 16 år til å stemme.

Behandling:
Ordføreren orienterte om prosessen.
Ungdomsrådet vil bidra til at flest mulig i alderen 16 – 18 år benytter
stemmeretten, og orienterer på skolene for å sikre at 10. klasse får informasjon.
Det legges også ut info på FB, Carla sørger for det.
Forslag til vedtak:
Storfjord ungdomsråd vil gi følgende råd til kommunestyret: Av de tre
alternativene som finnes, vil ungdomsrådet anbefale at kommunestyret velger å
fortsatt stå som egen kommune.
Ungdomsrådet vil ikke anbefale Tromsø-alternativet.
Ungdomsrådet synes det er synd at Lyngenfjord-alternativet ikke lengre er aktuelt,
slik at folk ikke kan stemme på det.
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Enstemmig vedtatt
Vedtak:

Storfjord ungdomsråd vil gi følgende råd til kommunestyret: Av de tre
alternativene som finnes, vil ungdomsrådet anbefale at kommunestyret velger
å fortsatt stå som egen kommune.
Ungdomsrådet vil ikke anbefale Tromsø-alternativet.
Ungdomsrådet synes det er synd at Lyngenfjord-alternativet ikke lengre er
aktuelt, slik at folk ikke kan stemme på det.

25/16

Endring av representant til RUST
Tonje Nilsen er valgt til representant til RUST for 2015/16, med Sigve Nilsen som
vara fram til 2017. Sigve Nilsen og Carla Grape ønsker å bytte plass som vara,
men dette må formelt vedtas i SUR først.
Forslag til vedtak:
Carla Grape velges som ny vararepresentant for RUST 2015/16, og
hovedrepresentant for 2016/17. Sigve Nilsen fratrer vervet.

Behandling:
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt
Vedtak:

Carla Grape velges som ny vararepresentant for RUST 2015/16, og
hovedrepresentant for 2016/17. Sigve Nilsen fratrer vervet.

Møtet hevet kl. 12.00.

Sigve Chrisander Iversen (s)
Noah Utby (s)
Sigve Nilsen (s)
Carla Braastad Grape (s)
Elise-Agnethe Johnsen (s)
Franz R Ingebrigtsen (s)

Rett avskrift bekreftes 1. juni 2016

Maria Figenschau
kulturkonsulent
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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