Møteprotokoll - Storfjord ungdomsråd, 18.05.20
Sted: Teams
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 Anne Lena Dreyer og Rådmann Willy Ørnebakk
Jill Fagerli deltok som sekretær for Karoline Steinvik

Saksliste
15/20 Informasjon om møteinnkalling og saksliste
Saker som tas opp er:
- Organisasjonsjustering i kommunale avdelinger -og tjenester
- Ungdomsutfordring i kommunen
- eventuelt
16/20 Ungdomsutfordring i kommunen
Anne Lena Dreyer deltok på denne saken
Bakgrunnen er fellesmøter om temaet i fjor, der politiet, kommunen, FAU, foreldre og elever
var samlet for informasjon om utfordringer med blant annet skadeverk og rus, utført av
ungdom.
Forebyggende avdeling i kommunen og politikerne ønsker at SUR skal komme med innspill
og tanker for hvordan de opplever ungdomsmiljøet i dag.
SUR tenker:
Ungdomsmiljøet er både og.. miljøet er både bra og enkelte gang ikke så bra. SUR har ikke så
stor mening om dette. Vi har jo endel tilbud i kommunen. Ikke alle driver på med sport.
Interesser skaper gjerne grupper. Mye opp til en sjøl, hva man finner på.
Ingen kommuner kan tilby alt.
Hvordan kan man treffe de som ikke deltar på aktiviteter? - Man treffer ungdom gjennom
andre ungdom. Snakk med ungdom, hva kan voksne hjelpe/tilrettelegge ungdom med?
Ungdom må fremme sine ønsker. Innstillingen til både ungdom og foreldre spiller inn. Det
starter tidlig, med oppfordring fra foreldre om å delta.
Fint i kommunen, vi har mye tilbud. Man må ha tid til å gjøre aktiviteter. Trenger ikke flere
aktiviteter. Mye opp til den enkelte å delta.
Noen deltar ikke uansett. Korona stopper nå endel aktiviteter. Kostnad og kjøring kan hindre
deltakelse. Skole lekse hindrer også noen i å delta (foreldre hindrer)

Før vi får flere aktiviteter, så må få tid til å gjøre det. Hvis vi har masse skolearbeid, så har vi
ikke tid til å delta
Paint ball er knall. Klubben savnes litt. Ungdom samles ofte ute. Fotball spilles også.
Ungdom liker å være for seg selv, uten voksne til stedet!
Ungdom liker å styre sitt, på sine egne premisser. Liker ikke regler og tidspress.
Ønsker møteplasser ute, omså grillhytte. Egen uteplass for ungdom, der man kan samles og ha
ansvaret for å vedlikeholde. Bør være sosialt akseptert. Flere med å bygge slik plass, så det
blir eierforhold.
SUR minner om midlene klubbene fikk til å utvikle aktivitetsnivået. Aktiviteter gjennomføres
helst av ungdom, slik at det trekker flere deltakere.
Mange prioriterer å ikke være sosiale. De bare gidder ikke. Vi har også unge voksne som er
der for oss, ungdomskontakt, miljøarbeideren og kommunepsykologen.
Snakke med ungdom, elevrådet og kanskje spørreundersøkelse (questback)
SUR fremmer dette med elevene på skolen og i elevrådet. Saken tas opp igjen på neste møte,
den 10. juni 2020.
Til møtet bes det om noen konkrete svar på disse spørsmålene:
- Hvordan kan fritidsklubbene best anvende de ekstra midlene som politikerne har gitt
dem – hva bør pengene brukes på?
- Hvordan opplever dere ungdomsmiljøet i Storfjord?
Hva er bra? Hva kan bli bedre?
- Dere har tidligere sagt at det ikke er så mange som deltar på fritidsklubben.
Hva kan gjøres for at flere ønsker å delta?
- Er det noe annet om fritiden dere har lyst å si noe om?

17/20 Organisasjonsjustering i kommunale avdelinger -og tjenester
Rådmann Willy Ørnebakk deltok og fremla saken og gikk gjennom organisasjon. Sakspapirer
er ikke fremlagt, men rådmannen fremmet saken muntlig.
Storfjord kommune holder på med organisasjonsjustering av avdelinger og tjenester i
kommunen. Kommuen er dynamisk og trenger inni mellom å se på hvordan man er organisert
og tenke helhetlige tjenester, for alle innbyggerne i alle livsfaser - fra 0 til over 100 år.
Jobben med dette startet i 2018. Ansatte og tillitsvalgte har deltatt i prosessen. Helse –og
omsorg har jobbet mest med dette, da de har hatt mer tid. Mange innspill på organisering er
kommet inn og det har resultert i dette organisasjonskartet.
AMU behandlet denne saken fredag 15. mai og vedtok modellen enstemmig.
Rådet for eldre og personer med funksjonshemmede behandlet saken mandag 18. mai og
vedtok modellen enstemmig.
Innspill fra SUR:
Høres bra ut, fin plan. Gode forslag til endringer, høres spennende ut. Fint å få litt innsikt i
hvordan kommunale tjenester er bygget opp.

Rådmannens innstilling:
1. Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord
kommune.
2. Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI
umiddelbart.
3. Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunaldirektør
Utvikling.
4. Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt
interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger
oppfølgingsansvaret for BARNEVERN til HELSE.
5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like
grundig med underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at
rådmannen gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og
beredskap før endelig fordeling av fagområder.
Vedtak:
Storfjord ungdomsråd støtter seg enstemmig til rådmannens innstilling.
18/20 Eventuelt
Ingen innkommende saker
Saker til neste møte:
-

Bruk av midlene som klubben har fått fra disposisjonsfondet

-

Ungdomsutfordring i kommunen

Hatteng, 18.mai 2020
Jill Fagerli –vikarierende sekretær/ungdomskontakt SUR

