Storfjord kommune
Kulturkontoret

Notat
Til:

Knut Jentoft, Trond Roger Larsen, May-Tove Lilleng

Fra:

Maria Figenschau

Referanse

Dato

2016/702-9

14.11.2016

Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd 14. november 2016

Tid og sted:

14. november 2016 kl. 09.30 – 10.15

Tilstede:

John-Aage Hamnvik, Sivert Østeggen, Lars Haugan Seppola, Sigve Nilsen

Forfall:

Noah Utby

Vara:

Tommy Jacobsen

35/16

Orienteringssaker
Saksbehandler: Maria Figenschau
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Økonomistatus for ungdomsrådet
Vararepresentanter Skibotn skole
RUST-konferansen 2016 – informasjon v/ Lars og John-Aage
Ungdommens fylkesting 2016
Samarbeidsmøte med rådet for eldre og funksjonshemmede utsatt til 2017
Avklaring av dato for neste møte – avpassing til tentamen
Eventuelt

Behandling:
g)
h)

Sjumilssteget: Leder og nestleder innkalles.
Innkalling Levekårsutvalget 15.11.16: Ingen deltar fra SUR, sender
skriftlig innspill til budsjett.

Sakene tatt til orientering
Vedtak:

Sakene tatt til orientering
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Budsjett 2017
Saksbehandler: Maria Figenschau
Formannskapet starter hvert år budsjettprosessen fram mot et ferdig
kommunebudsjett med et arbeidsmøte med rådmannen. I år var dette møtet 9.
november.
Deretter leverer rådmannen sitt endelige budsjettforslag til politikerne i
Formannskapet. I år skal dette behandles den 23. 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.

Behandling:
Innspill fra Ungdomsrådet:
 Fritidsklubbene må ikke skjæres ned på.
 Begge skolene trenger nytt internett.
 Skolebygget på Hatteng er nedslitt.
 Skibotn skole trenger ny maling utvendig.
 Det er behov for lys i bakken på gang- og sykkelstien til Hatteng skole.
 Ei strekning på Gammelveien fra E6 mangler veilys.
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Kommunal planstrategi
Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
(2 vedlegg)
Kommunen har igangsatt utarbeidelse av kommunal planstrategi (KPS), dokument
vedlagt. Dette er et dokument som skal vedtas av kommunestyret, der man legger
strategien for hvilke kommunale planer som skal revideres/utarbeides i løpet av
valgperioden. KPS skal vedtas innen ett år fra nytt kommunestyre er konstituert,
slik at administrasjonen kan igangsette de planarbeid som kommunestyret ønsker
gjort i valgperioden. Storfjord kommune er på etterslep med KPS og legger nå opp
et løp der denne skal vedtas så raskt som mulig i første kvartal 2017.
Strategien består i hovedsak av 2 deler: tekstdel og revidering av planer(Tabell).
Tekstdelen beskriver situasjonen i kommunen, hvilke planer man har og status på
disse, og hvilke forutsetninger man har for denne valgperioden. Tabellen som
ligger sist i dokumentet er viser konkret hvilke planer som skal revideres og/eller
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utarbeides i valgperioden. Man legger normalt ikke opp til rullering av nyere
planer (ca. 2-3 år siden sist vedtak) dersom ikke endrede forutsetninger eller
politisk retning tilsier at dette er nødvendig.
Vedlagte dokument er ikke ferdigstilt. Administrasjonen legger opp til politiske
innspill før man søker medvirkning fra sektormyndigheter og nabokommuner. De
to sistnevnte skal ha mulighet til medvirkning. Når dokumentet er ferdigstilt, skal
denne være tilgjengelig for offentligheten i 30 dager før vedtak fattes i
kommunestyret.
Strategien tar for seg overordnede planer, se opplisting i dokumentet. Det er ikke
vanlig å ha reguleringsplaner eller mindre kommunale planer i strategien med
mindre disse har stor betydning for kommunen (økonomisk, helse, utvikling…)
Enste områdeplan/reguleringsplan som er foreslått med i strategien er
Sentrumsplan Hatteng, da denne er av stor betydning for videre utvikling av
sentrumsområdet på Hatteng.
OBS: Dokumentene vedlagt denne saken er arbeidsdokument/utkast per 03.11.16,
disse er ikke ferdigstilte og har dermed flere mangler. Det vil allikevel være mulig
å ha god debatt rundt strategien og prioriteringen av planer i valgperioden.
Har ungdomsrådet innspill til strategien, og hvilke overordnede planer mener dere
er viktige for valgperioden?

Behandling:
SUR har ingen innspill til kommunal planstrategi.
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Manglende representanter i valgkretsen Hatteng skole
Saksbehandler: Maria Figenschau
Som kjent mangler det to faste og fire vararepresentanter fra Hatteng skole. Etter
møtet har det meldt seg tre stykker, først to fra 8. klasse og deretter en fra 10.
klasse.
UR må bestemme hvordan man skal avgjøre hvem som skal være fast og hvem
som skal være vara. Vedtektene sier ingenting om hvordan man skal løse den
spesielle situasjonen som har oppstått i år.

Behandling:
Forslag fra SUR:
De som har meldt seg fra 8. klasse velges som faste representanter: Emilie
Myrhaug og Anja Rognli.
Den som meldte seg fra 10. klasse velges som første vara: Rowene Wingstad.
Enstemmig vedtatt
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Vedtak:

Som faste representanter velges Emilie Myrhaug og Anja Rognli. Som første
vara velges Rowene Wingstad.

Møtet hevet 10.15

Sigve Nilsen (s)
Lars Seppola (s)
Tommy Jacobsen (s)
Sivert Østeggen (s)
John-Aage Hamnvik (s)

Rett avskrift bekreftes

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