Storfjord kommune
Frivilligsentralen

Representanter og vararepresentanter

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

2018/197-23

1627/2019

033

26.02.2019

Saksliste -Storfjord ungdomsråd 28.02.19

Innkalling til møte i Storfjord ungdomsråd, 28.februar 2019
Rådhuset, møterom 1 (Salmen) - Fra klokken 09.00-12.00
Vararepresentanter møter kun etter nærmere avtale.
Forfall fra representanter meldes snarest mulig på sms til Jill på mobil 98 28 90 68.
Viktig informasjon
Ta med matpakke, så dere får spist før dere skal på skolen igjen.
Representantene fra Skibotn tar buss til Hatteng
Dere blir kjørt tilbake til Skibotn skole etter at møtet er slutt.
Alle representanter møter opp til satt tid.
Saksliste
1/19 Referatsaker
Saksbehandler: Alise Bruvold
Er det kommet eposter eller brev til leder av SUR?
2/19 Ungdomskontakt, Storfjord kommune v/Karoline Steinvik
Karoline presenterer seg selv og hva hennes stilling innebærer for ungdommen
3/19 Presentasjon av UngData.
Karoline Steinvik og Roger Sommerseth presenterer noen av tallene fra den nasjonale
undersøkelsen.

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 3

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks:

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr:

4/19 Informasjon fra vår politiske kontakt, Kåre Eriksen
Saksbehandler: Kåre Eriksen
Kort om hva som jobbes med politisk –er det noen saker som SUR bør være særlig
oppmerksomme på?
5/19 Sosiale aktiviteter
Saksbehandler: Jill Fagerli

1. Ønske fra Pensjonistforeningene i Storfjord om aktivitetssamarbeid om «den aktive
eldredagen 5.mai»
2. Natt-turnering på tvers av kommunene. Samarbeid med andre kommuner?

6/19 Fritidsklubbene
Saksbehandler: Jill Fagerli
Saksfremlegg:
Fritidsklubbene har vært tema på kommunens Sjumilstegsmøte, der det fremkom ønske om fokus
på arbeid med Barnefattigdom, kosthold og aktivitet.
SUR bes komme med innspill på saka.

7/19 Informasjon fra RUST
Saksbehandler: Jill Fagerli
SUR bes komme med høringsinnspill på 2 saker
Saksfremlegg:
1. Vedlagt uttalelse fra Nord-Troms ungdomsråd og Nord-Troms regionråd:
Ungdomsmedvirkning – fra politisk fravær til godkjenning som samfunnsfag
Fraværsgrensa i videregående skole, opp mot deltakelse i politiske ungdomsråd.
2. Viser til sak i RUST 5/19 Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom.
Her er høringssvaret som AU (Anna, Siril, Ramona og Lise) i Nord-Troms ungdomsråd jobber
med, som legges fram til godkjenning i RUST-møtet 20.mars.
Høringsfristen er 1.april.
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8/19 Fremtidig klima og miljøtiltak, Storfjord kommune
Saksbehandler: Jill Fagerli
Saksfremlegg:
Storfjord kommune mangler per dags dato en oppdatert Klima- og miljøplan. Kommunen
mangler også en strategi for miljøsystemstyring.
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og
tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og oppnå
energieffektivisering og -omlegging. Gjennom kommunens ulike roller som myndighet, eier,
innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunene bidra betydelig til å redusere
utslippene. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes klima- og energiplanlegging
som er forankret i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging. Kommunen kan selv
avgjøre om de ønsker en egen klima- og energiplan, eller integrere klima- og energiplanlegging i
øvrige planverk.
http://www.miljodirektiratet.no/no/Tema/klima/Lokalt-klima/

9/19 Reguleringsplan Elvevoll Settefisk. 1.gangs høring og offentlig ettersyn. Svarfrist
1.april 2019.
Saksbehandler: Jill Fagerli
SUR bes komme med høringsinnspill
Saksfremlegg:
Elvevoll settefisk har behov for å utvide produksjonskapasiteten og fremmer forslag om
detaljregulering av nødvendig område. Det planlegges nybygg og ramme for avkjøring fra
fylkesveien, samt vei til friluftsområde.
Plantegning vises frem på møtet.
10/19 Eventuelt
Ingen innkommende saker da sakslista ble sendt ut.
Med hilsen
Jill Fagerli
Daglig leder
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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