Storfjord kommune
Frivilligsentralen

Representanter og vararepresentanter

Deres ref:

Vår ref:

Løpenr:

Arkivkode

Dato

2018/197-28

9814/2019

033

26.11.2019

Møtereferat Ungdomsrådet 20. november 2019
Sted: Rådhuset, møterom 2 (IMA)
Tid: Kl. 09.00-12.00

Til stede:
Marie Fagerli, Maja Elvemo, Adam Khalil, Konrad Brox, Madelen Oppervoll Wilhelmsen, Ådne
Gamst-Eriksen og Marcus Alexander Solvoll
I tillegg møtte sekretær/koordinator Jill Fagerli
To til signering av protokoll: Maja og Marie
Saksliste
11/19
Velkommen som nytt ungdomsråd. Praktisk informasjon gitt i møtet.
Rådet ønsker at det serveres kaffe og saft i møtene.
12/19 Valg
Ungdomsrådet holdt valg over leder og nestleder, samt representanter til diverse utvalg. Valget
ble gjennomført hemmelig og ved stemmetelling.
Vedtak:
Maja Sneve Elvemo Leder
Marie Fagerli Nestleder
Valgt repr. i RUST
Ådne Gamst Eriksen - Fast representant
Marcus Alexander Solvoll - Fast representant
Marie Fagerli - Vara
Madelen Oppervoll Wilhelmsen - Vara
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:

Ungdommens fylkesting
Maja Sneve Elvemo Fast representant
Marcus A. Solvoll Fast representant
Ellers er alle representanter og stiller opp om det er forfall.
13/19 Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen
Invitasjon fra Lyngen ungdomsråd om å fatte likelydende vedtak om realiseringen av NordNorgebanen
Behandling:
SUR synes at ungdomsrådet i Lyngen fremmer saken godt og støtter seg enstemmig til det
ungdomsrådet i Lyngen har vedtatt om saken
Vedtak:
Storfjord ungdomsråd ber om at arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen igangsettes.

14/19 Hettegensere
Det er tradisjon at representantene i SUR får hver sin hettegenser med etternavn påtrykket høyre
arm.
Behandling:
SUR ber Jill Fagerli om å bestille inn hettegensere
Vedtak:
SUR ber Jill Fagerli om å bestille inn hettegensere
15/19 Program for folkehelse- medvirkning av ungdomsrådene i tiltaksutviklingen
Det bes om at ungdomsrådet kommer med tilbakemelding på gitte problemstillinger.
Storfjord kommune ber SUR om å fremme to kandidater som kan sitte i en eventuell
arbeidsgruppe om dette.

Behandling:
SUR synes det er litt vanskelig å svare på alle spørsmålene, da ingen av representantene går på
videregående skole, men de ser for seg de tenkte problemstillinger
Vedtak:
Svar fra SUR
- Tror dere treffpunkter med mat og samtaler eller aktiviteter har betydning for ungdoms
mestring av videregående? I så fall hvorfor/hvorfor ikke?
Ja. Det er bra med mulighet for samlingspunkt og gratis mat, der gode relasjoner for
eventuell hjelp senere kan bygges
- Tror dere ungdom i videregående trenger en kontaktperson fra hjemkommunen som kan
vise dem vei dersom de opplever utfordringer i forhold til fravær, helse, feilvalg, hjelp til
å komme til spesialist? I så fall hvorfor/hvorfor ikke?
SUR ser for seg at dette kan være lurt, da det kan være lettere å ta kontakt med en fra
hjemkommunen, enn å lete selv på ny skole.
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-

Kan dere tenke dere at treffpunkt kan arrangeres som felles treffpunkt for ungdom fra
flere kommuner? Hvorfor/hvorfor ikke?
Ja. SUR mener at det kan skape et bredere fellesskap og sosial inkludering på tvers av
kommunene.

-

Har dere forslag på tiltak dere mener man kan sette i verk for å hjelpe ungdom å fullføre
og bestå videregående skole?
Øke fraværsgrensa, da den oppleves å være for streng.
Tilbud om leksehjelp
Tilbud om ekstrahjelp i timene, slik at man får direkte hjelp i alle fag.
Gratis varm lunsj. Mange har dårlig råd og det kan være en utfordring å få i seg
næringsrike måltid. Med gratis lunsj, vil man i det minste får i seg ett godt måltid hver
dag.
Flere rimelige hybler, eventuelt større tilgang på internat. Dette vil gjøre de økonomiske
utfordringene lettere og man får da kanskje deltatt på flere sosiale aktiviteter på fritiden,
som igjen kan gjøre skolehverdagen lettere.

-

Hvordan kan man best finne ut om tiltakene virker?
Det må jo testes ut først. Bruke spørreundersøkelser.

SUR fremmer Madelen Oppervoll Wilhelmsen og Konrad Brox som representanter i en eventuell
arbeidsgruppe.
16/19 Høring – kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
SUR er invitert til å komme med innspill til hva rådet mener at kommunen kan bidra med for at
ungdom i Storfjord skal være mest mulig fysisk aktiv.
Behandling:
SUR fremmer flere forslag til denne planen
Vedtak:
Lag/ foreninger som får tildelt halltid, samtidig som det er fritidsklubb, bør være for dem med
aktivitet for barn og unge som bruker fritidsklubben. På den måten kan juniorklubb og
ungdomsklubb delta både på trening og fritidsklubb.
Tilrettelagt transport til/fra aktivitetene, slik at alle kan få delta.
Mer foreldredeltakelse
Lag/foreninger bør motta tilskudd til å betale trenere, slik at treningene blir mer etablert, stabile
og forutsigbare
Utvide utstyrssentralen til å inneholde utstyr til forskjellige aktiviteter, sett opp mot hva som
tilbys av aktiviteter i kommunen. F.eks. fotball, ski, skytterutstyr, osv.
Arrangere byttedager for utstyr
16/19 Rådmannens budsjettforslag
Behandling:
SUR har ingen direkte innspill til budsjetter, men de ønsker å komme med ett innspill
Vedtak:
SUR mener at det er for lite tilbud i fritidsklubbene i dag.
Fritidsklubbene er godt besøkte og i høst har klubbene vært gratis å delta på og det har vært
tilbud om gratis varm mat. Det har gjort at klubbene er blitt enda mer besøkt. SUR ber
politikerne om å se på muligheten for å øke ressursene til fritidsklubbene.
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Fritidsklubben er den største sosiale fritidsarenaen ungdommen i kommunen har. SUR ber om at
fritidsklubbene får ressurser til å øke sine klubbtilbud og gi økonomisk rom for at tilbudet
fortsetter å være gratis og tilby varm mat på fredagsklubbene.
17/19 Møteplan 2020
SUR synes det er vanskelig å sette opp datoene nå og ber Jill Fagerli om å fremme forslag til
møteplan på neste møte.
Behandling:
Møteplanen for SUR må ses opp mot de andre politiske møtene.
Vedtak:
SUR ber Jill Fagerli om å fremme forslag til møteplan på neste møte. Møteplanen ses opp mot de
andre politiske møtene
18/19 Deltakere i kommunestyremøtet den 11.12.19
SUR sender leder Maja S. Elvemo og nestleder Marie Fagerli til kommende kommunestyremøte.
19/19 Eventuelt
Ingen innkommende saker
Hatteng, 26/11 2019
Jill Fagerli –sekretær/ungdomskontakt SUR

Med hilsen

Jill Fagerli
Daglig leder

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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