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Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 15. februar 2017
Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Onsdag 15. febuar kl. 9.00, møterom Otertind, Rådhuset
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 Skibotn sitter på med bussen på morgenen – husk å møte opp i god tid. Returtransport
etter møtet, enten med buss eller Maria.
Det serveres lunsj ca kl. 11.00.
Alle må ordne seg med nytt elektronisk skattefrikort for 2017.

Saksliste
Første del av møtet avholdes i fellesskap med Rådet for eldre og funksjonshemmede.
01/17 Orienteringssaker fellesmøte
Saksbehandler: Maria Figenschau
a) Presentasjon av resultatene fra UngData-undersøkelsen 2016 v/ Marit Elvemo
b) Eventuelt

02/17 Felles NAV-kontor Balsfjord Storfjord
Saksbehandler: Trond-Roger Larsen

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

(3 vedlegg)
Formannskapene i Balsfjord og Storfjord godkjente mai 2016 at det skulle igangsettes et
forprosjekt som skulle utrede NAV-samarbeid mellom Balsfjord og Storfjord, ev. et felles NAVkontor for kommunene.
Rådmann Trond-Roger Larsen har laget et saksframlegg om saken til kommunestyret. Dette er
vedlagt.
Prosjektleder Benedicte Lilleng vil orientere om saken i møtet. I rapporten fra prosjektet står det
dette om ungdom:
2.4.1 Ungdom
Personer under 30 år er en stadig voksende brukergruppe i NAV. Ungdommer som søker hjelp hos
NAV har ulike og individuelle årsaker. En årsak er manglende gjennomføring av videregående
opplæring. Ufaglært ungdom har vanskelig for å konkurrere om jobber i et endret arbeidsmarked
med krav til kunnskap og ferdigheter. Individuelle og ofte sammensatte årsaker til at ungdom faller
ut, stiller store krav til kunnskap og kompetanse hos medarbeiderne i NAV. I de fleste større NAVkontor er det etablert ungdomsteam for å ivareta kravet til mangfoldig kompetanse i arbeidet med
denne gruppen. Arbeidslivsforskning (AFI) har undersøkt resultatet av innsatsen til
ungdomsteamene i NAV og konkluderer positivt. Ungdomsteamene bidrar til at flere kommer inn i
videre skolegang, annen kvalifisering eller i arbeid. Teamorganisering av ungdomsarbeid gir
resultater.
NAV Storfjord og NAV Balsfjord har ikke kunnet etablere egne ungdomsteam som følge av få
ansatte som må håndtere et bredt spekter av oppgaver og brukergrupper. I Storfjord utgjør
andelen unge med nedsatt arbeidsevne under 30 år pr juni 2016 19,4 % av porteføljen. Det er ca.
det samme som i resten av fylket. Når det gjelder unge under 30 år på arbeidsavklaringspenger så
utgjør denne gruppen pr. oktober 2016 28 % av Storfjords portefølje. Det er ca. 5% over
gjennomsnittet i fylket. I Balsfjord er bildet litt annerledes, men også her er det utfordringer. 14 %
av brukerporteføljen som mottar arbeidsavklaringspenger er under 30 år pr. oktober 2016, mens
unge med nedsatt arbeidsevne under 30 år utgjør en andel på 16,4 % av brukerporteføljen.
Antall unge som mottar sosialstønad og arbeidsledig ungdom varierer fra måned til måned. Ved
utgangen av januar 2017 er det 30 personer under 30 år som er registrert som helt ledige i
Balsfjord og Storfjord.

Ungdomsrådet må vurdere om de vil uttale seg om saken.

03/17 Samarbeid mellom Ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede
Saksbehandler: Maria Figenschau
I 2016 var det noe som het Generasjonskonferansen i Tromsø, der både ungdomsråd og eldreråd
deltok. Fra Storfjord ungdomsråd deltok Carla Grape og Elise-Agnethe Johnsen.
Generasjonskonferansen oppfordret til tettere samarbeid mellom ungdomsrådene og eldrerådene.
Ungdomsrådet vedtok i sak 22/16 å drøfte aktuelle samarbeidstiltak med eldrerådet i Storfjord:
· Besteforeldrebank
· Datakurs
· Møteplasser
Det blei vedtatt at saken skulle jobbes videre med i felles møte på høsten, men dette møtet måtte
utsettes til februar 2017.
Eldrerådet har også drøftet saken, og vedtatt følgende (20. september 2016): Rådet for eldre og
funksjonshemmede stiller seg positiv til samarbeid med Ungdomsrådet. (...)
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I fellesmøtet må Ungdomsrådet og Rådet for eldre og funksjonshemmede bli enige om eventuelt
videre samarbeid, og i så fall hva man kan samarbeide om.
(slutt felles saksliste)

04/17 Orienteringssaker SUR
Saksbehandler: Maria Figenschau
a)
b)
c)
d)

Rapport fra kommunestyremøtet 14. desember 2016 v/ Emilie og Anja
Budsjett 2017
Rapport fra møte i Sjumilssteget 20. januar 2017 v/ Sigve og John-Aage
Eventuelt

05/16 Møteplan 2017
Saksbehandler: Maria Figenschau
Ungdomsrådet må sette opp en møteplan for våren 2017. Møteplanen til kommunestyret og andre
politiske utvalg må legges til grunn. Dersom møtene kolliderer med tentamener e.l. må dato
flyttes.
Forslag til møteplan:
Mandag 3. april (Møteplassen Skibotn)
Fredag 5. mai (Rådhuset)
Onsdag 14. juni (Møteplassen Skibotn)

06/17 Gjennomgang av saksliste til Kommunestyremøte 22. februar 2017
Saksbehandler: Maria Figenschau
Ungdomsrådet har møte, tale og forslagsrett i Kommunestyret. Sakslista til møtet 22. februar
gjennomgås i møtet. Ungdomsrådet må vurdere om det er noen saker som er viktige for ungdom i
Storfjord, og om UR eventuelt vil delta i møtet for å uttale seg om saken(e).

07/17 Valg av ny representant til RUST
Lars blei i sak 29/16 valgt til vararepresentant til RUST. Lars ønsker å trekke seg fra vervet, og
det er behov for å velge en ny vararepresentant.
Vara møter fast, ca fire møter per år. Carla Grape er fast representant.

Med hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
tlf.: 77 21 29 65

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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