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Representanter og vara representanter i Storfjord ungdomsråd

Fra:

Jill Fagerli

Referanse

Dato

2018/197-19

06.12.2018

Protokoll, Storfjord ungdomsråd 05.12.18
Sted: Møteplassen, Skibotn
Tid: 09.15-12.15
Storfjord ungdomsråd (heretter kalt SUR)
Til stede:
Jacop Seppola, Maja K. S. Elvemo, Marie Fagerli, Alise Bruvold, Konrad Brox, Nikolas Fagerli
og Beate Moldstad
Kåre Eriksen møtte som politisk rådgiver for SUR

18/18 Referatsaker
- Epost fra May Tove Lilleng: Elevrådets innspill om skoleveien v/Skolebakken
SUR er enige med elevrådet og støtter innspillet. SUR tar det med i sitt innspill til budsjett
- Epost fra Simon Almås: tilbud om foredrag
SUR stiller seg åpen til tilbudet. Jill Fagerli sjekker pris og mulighet for samarbeid med skolene.
SUR tar dette opp som sak i neste møte.

19/18 Informasjon fra vår politiske kontakt, Kåre Eriksen
-

-

Budsjettmøte i kommunestyret den 12.desember 2018
Hvem fra SUR deltar på budsjettmøtet? –Alle vil gjerne delta, men må sjekke det opp
med skolene. Jill Fagerli får svar på dette innen fredag. Jill Fagerli sjekker ut med
Ordfører om muligheten for SUR å delta på julemiddagen etter budsjettmøtet
Kåre Eriksen oppfordrer SUR til å delta på de politiske møtene som har saker som er i
ungdommens interesse.
Kommune psykolog er tilsatt og vil starte opp i mars.
Bassenget på Hatteng gjøres ferdig i disse dager
Nav er slått sammen med Balsfjord. Lokalitetene er i Balsfjord.
Samarbeidsavtale om akuttplasser i barnevernet. Storfjord og Balsfjord. Gjeldende fra
01.01.2019
Ny avdeling ved Åsen er åpnet
Flere bygninger er under planlegging og i prosess
Kunstgressbanen er ferdig satt opp
Ipad er investert og delt ut til elevene og lærerne
Budsjettsatsinger, formannskapets innstilling til budsjett 2019
og økonomiplan 2019-2022:
Ungdomskontakt er foreslått å settes som fast stilling –ikke bare prosjektstilling
Leirskole
2 lærlingeplasser

20/18 Informasjon om RUST konferansen og RUST møte med ordførertur

RUST konferansen ble avholdt i Nordreisa den 25.-26.oktober 2018.
Jacop Seppola og Beate Moldstad deltok for SUR og ga en kort oppsummering av dagene.

Ordførerturen og RUST møte ble avholdt 26.-27.november 2018.
Alise Bruvold og Maja Elvemo representerte SUR og ga en kort oppsummering av dagene.

21/18 Informasjon om Ungdommens fylkesting
Ungdommens fylkesting ble avholdt i Tromsø den 2.-4.november.
Alise Bruvold og Maja Elvemo representerte SUR og ga en kort oppsummering av helga.
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22/18 Idémyldring - rehabilitering av Skibotn samfunnshus
SUR er bedt om å komme med innspill i rehabiliteringen:
Enighet i SUR om disse innspillene:
- Aktiviteter må fortsette å tilbys, i bredt omfang
- Bra at samfunnshuset oppgraderes
- Gymsalen må få nytt gulv
- Samfunnshuset og særlig gymsalen må få bedre ventilasjonsanlegg
- Oppgradering av utstyrsrommet til gymsalen, både selve rommet og utstyret der
- Aktiviteter som tilbyd må ha lav kostnad og det bør settes opp transport
- Aktivitetene må ta høyde for aldersdeling (skille barn og unge, der det er naturlig)
- Ungdommene bør få større mulighet til å planlegge og gjennomføre arrangement. Alt for mange lover
og regler (brann, vakter, forsvarlighet, osv.) å forholde seg til, som gjør at mange arrangement ikke lar
seg gjennomføre. Ungdommen trenger at foreldre og andre voksne stiller opp og hjelper til der
arrangement skal gjennomføres.
- Om ungdommen skal stille opp på dugnad, må det være i tråd med hva de selv ser som nyttig. Det må
være noe som gir effekt videre i aktiviteter som ungdom ønsker. Det må også være tilrettelagt for
transport, tilbud om mat og at ikke økta blir for lang

23/18 Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022
SUR har følgende innspill til «Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022»:
-

Til formannskapets innstilling p. 2.3.6:
SUR synes det er bra at det satses på leirskole
Til formannskapets innstilling p. 2.3.15 og 2.3.14:
SUR synes det er bra at drift av kunstgressbanen og bassenget er tatt høyde for
Til formannskapets innstilling p. 2.4.2:
SUR synes det er bra at det satses på lærlinger
Til formannskapets innstilling p. 2.3.13:
SUR synes det er bra at stillingen som ungdomskontakt er foreslått som fast stilling og
ikke bare et prosjekt.

SUR håper at de foreslåtte punktene ovenfor vedtas som gjeldende etter budsjettmøtet den
12.12.18
Andre innspill til budsjett, som SUR ønsker at kommunestyret vil se nærmere på:
-

SUR ser at det ikke er tatt høyde for å innvilge midler til ekskursjoner i skolene. SUR
mener at det er veldig dumt, da det vil redusere og kanskje umuliggjøre aktiviteter utenfor
skolens område. SUR ber om at politikerne ser på denne posten på nytt.
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-

-

SUR ser at midler til nettressurser i skolene ikke er tatt med i budsjettet. SUR er litt
usikker på hva det betyr, når det bare står nettressurser, men ønsker at politikerne er med
på at wifi nettet på skolene oppgraderes.
SUR støtter og er enige i innspillet til elevrådet på Hatteng skole, vedrørende skoleveien.
Elevrådet skriver:
Det finnes ikke pr. i dag sykkel- og gangvei helt fram til skolen, den siste delen av
skoleveien som før var trygg for trafikk, er nå blitt trafikkert. Finnes det noen plan for
dette? Skal dette utvikles? Hvis eier av Skolebakken ikke ønsker å la kommunen trygge
denne delen for elevene og deres ferdsel til skolen, foreslår vi at dagens sykkel- og
gangvei forlenges helt bort til bussholdeplassen.
Ikke bare er Skolebakken trafikkert, men det er heller ikke belysning der, noe som kan
forårsake forferdelige situasjoner. Mindre uhell uten motoriserte kjøretøy har allerede
oppstått på grunn av manglende belysning og store hull i asfalten, sykling kan være
risikosport. I mellomtiden mens dette jobbes med, foreslår elevene at det blir satt opp et
«vær-varsom»-skilt i området hvor det mangler sykkel- og gangvei.

24/18 Sosiale aktiviteter
Forslag fra Alise Bruvold:
Sosial kveld: Fotball eller innebandy turnering, med mat servering etterpå.
Vedtak:
SUR vil tenke litt på gjennomføring av dette til neste møte og vil da komme med flere konkrete
planer for gjennomføring.
25/18 Eventuelt
Ingen saker innkommet
Møtet hevet 12.15

Med hilsen

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