Storfjord kommune
Frivilligsentralen

Representanter og vararepresentanter

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

2016/702-17

2711/2017

033

23.03.2017

Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd 3.april 2017

Alle representanter til Storfjord ungdomsråd innkalles til møte
Mandag 3. april 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 Jill på mobil 98 28 90 68.
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 Jill.
Det serveres lunsj og kake ca kl. 11.00. Maria Figenschau blir invitert med på lunsj og kake, slik
at UR kan takke henne av som tidligere sekretær.
Saksliste
08/17 Orienteringssaker
Saksbehandler: Jill Fagerli
a) Ny sekretær for UR –Jill Fagerli
b) Ny struktur i ungdomsklubbene. Vedtak fra levekårsutvalget.

Eventuelt
9/17 Verdens aktivitetsdag 13. mai
Saksbehandler: Jill Fagerli
Arbeidsmøte med frivilligsentralen og råd for eldre og funksjonshemmede må avtales.
Aktivitetsønsker fra UR

Postadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng
9046 OTEREN
E-post:

Besøksadresse:

Telefon:
Telefaks:

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr:

10/17 Omsorgsboliger i Storfjord
Saksbehandler: Jill Fagerli
Epost fra leder av Råd for eldre og funksjonshemmede, der hun videresender epost fra ordfører.
I e-posten fra Ordfører, er det blant annet er foreslått som alternativ å flytte ballbingen. Dersom
ungdomsrådet ønsker å uttale seg om saken kan de gjøre det i møtet.

Fra
Styringsgruppa for omsorgsboliger i
Storfjord
(Hanne Braathen, Steinar Furuly, Line Hansen, Sissel Bjørklund og Knut
Jentoft)
Hatteng 060317
Til
Pensjonistforeninger i Storfjord
Bygdeutvalg i Storfjord
Rådet for eldre og funksjonshemmede
Plassering av omsorgsboliger i kommunen: Frist for innspill: 30. april.
Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges 6 omsorgsboliger med fellesareal både i
Skibotn og på Hatteng, til sammen 12 boliger. Disse ligger inne i kommunens
økonomiplan med bevilgning i 18 og 19. Planen er at bygginga starter opp høsten 2018
begge steder.
Men hva er en omsorgsbolig?
Omsorgsbolig er ikke en lovregulert boform som sykehjem og aldershjem. Det er juridisk
å betrakte som beboerens private hjem. Beboerne får i hovedsak tildelt hjemmetjenester
etter en individuell vurdering, på samme vis som andre hjemmeboende. (Pleie og
omsorgstjenester i private hjem ytes etter to lovverk: Lov om sosiale tjenester og lov om
helsetjenesten i kommunen).
Beboere i omsorgsboliger betaler husleie og får bostøtte etter vanlige regler. De betaler
for medisiner, helsetjenester mv som andre hjemmeboende. Kommunenes adgang til å
kreve egenbetaling for tjenester i hjemmet er regulert i sosialtjenesteloven.
Betalingsmodeller og satser for hjemmetjenester varier fra kommune til kommune. Det er
ikke betaling for hjemmesykepleie.
En omsorgsbolig gir større muligheter for et selvstendig liv, - også økonomisk, enn en
plass på sykehjem. Boligen skal være planlagt slik at man leve der livsløpet ut. Her har
man altså sin egen leilighet på ca. 60m2, men man har også mulighet for sosialt fellesskap
i fellesareal. Her vil også være vaktrom, slik at man kan ha bemanning til stede når det er
behov for det.
Det er også kommunen som avgjør hvem som får tilbud om omsorgsbolig. Det kan
eksistere flere eierformer, men kommunale utleieboliger er det vanligste.
Styringsgruppa ønsker at man legger vekt på disse argumentene:
 Omsorgsboligene må ligge «supersentralt.» D.v.s. at butikk er viktig. Man må
kunne komme seg på butikken med rullestol eller rullator og klare seg mest mulig
sjøl.


Tomta må være flat.



Nærhet til kommunikasjon.
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Nære møtesteder med liv og aktiviteter er viktig.



Mange må ha ærend på stedet, slik at det blir lett å stikke innom.



Fellesstua skal være et sted som lever med aktiviteter.



Det må være liv og røre utenfor vinduene.

Styringsgruppa ønsker at tomtevalget avgjøres denne våren og inviterer adressatene til å
komme med innspill og synspunkter innen 30. april.
På Hatteng foreslår styringsgruppa å bygge på Lindevollen, enten sør eller nord for
ballbingen. Det er plass begge steder, men det vil kanskje være en fordel å flytte
ballbingen noe den ene eller andre veien.
Se kart: http://www.norgeskart.no/#15/695871/7692250
I Skibotn har man kommet fram til at det beste tomtevalget er på flata øst for Elektro
Nord og barnehagen.
Begge steder må det foretas en reguleringsendring.
Se kart: http://www.norgeskart.no/#15/707212/7706504
Med vennlig hilsen
Knut Jentoft
Ordfører
Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 48065176
knut.jentoft@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommune.no
Årets UKM-kommune 2012
Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

11/17 Sommerstart
Saksbehandler: Jill Fagerli
Skal UR gjennomføre en markering av sommerstart 2017?
Erfaringsutveksling fra i fjor og eventuell arbeidsfordeling.

12/17 Vedtak om gjennomføring av nytt valg
Saksbehandler: Jill Fagerli
Det er kommet en epost fra RUST v/ Hege Liland, med vedtak fra RUST om å behandle sak 7/17
på nytt. UR må foreta nytt valg av representant til RUST
___________________________________________________________
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Jill Fagerli
Ungdomskontakt
Storfjord Kommune
Oppfordring om å behandle Storfjords Ungdomsråds sak 07/17
på nytt
R 14/17 Særutskrift av Storfjord ungdomsråds sak 07/17: Valg
av ny representant til RUST
Ingen ønsker å stille til valg som vara fra Storfjord kommune. RUST
vedtar at Storfjord Ungdomsråd må behandle saken på nytt jf. RUST
sine vedtekter om at det skal være to representanter i RUST fra hver
kommune.
Det ble også vedtatt under RUST møte 14 mars 2017 at Lyngen
Ungdomsråd vil stille med RUST representanter på neste SUR møte,
slik at det potensielt kan gjøre rekruttering til RUST lettere.
Vedtak R 14/17:
RUST vedtar at Storfjord Ungdomsråd må behandle saken på nytt jf.
RUST sine vedtekter om to representanter til RUST fra hver
kommune. Regional ungdomskonsulent sender en henstilling til
SUR.
På vegne at Nord-Troms Ungdomsråd
Hege Liland,
regional ungdomskonsulent.

13/17 Protokoll, møte RUST
Saksbehandler: Jill Fagerli
Gjennomgang av protokollen etter møtet i RUST den 14. mars 2017
Protokollen følger som vedlegg.
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Med hilsen

Jill Fagerli
Daglig leder
Vedlegg: 1
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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