Storfjord kommune
Frivilligsentralen

Notat
Til:

Knut Jentoft, Trond Roger Larsen, Anne-Lena Dreyer

Fra:

Jill Fagerli

Referanse

Dato

2016/702-22

14.06.2017

Protokoll, Ungdomsrådet 14.06.17
Tid og sted: 3. februar 2017 kl. 09.00-12.00, Rådhuset
Til stede: Noah Utby, Sigve Nilsen, Sivert Østeggen, John-Aage Hamnvik, Lars Haugan, Anja
Rognli, Emilie Myrhaug.
Saksliste
14/17 Invitasjon til innspill fase 1, utredning av oppvekstsenter i Skibotn og flytting av
ungdomstrinn fra Skibotn til Hatteng.
Bente Bech var invitert med på møtet, som leder i Levekårsutvalget, for å informere om saken,
samt få innspill.
Diskusjon rundt tema. SUR er enstemmig på at sammenslåing kan være bra.
Det som er positivt med sammenslåing er det sosiale aspektet (man samler kommunen, nye
venner, mer sosialt).
Det negative er det fysiske, slik som areal og plass (uteområde, dårlig plass i gangene, trangt på
klasserom?).
SUR mener at busstiden ikke nødvendigvis blir negativt. Det tar bare 20-30 min en vei. Skolen
på Hatteng starter en halv time senere enn skolen på Skibotn, slik at det ikke vil bli noen
konsekvenser på morgenen. Mister man bussen, er konsekvensen lik for alle –uansett hvor man
bor.
Spørsmål fra SUR: Med tanke på økonomi, så tenker SUR at man blir å spare penger på
sammenslåinga, ønsker tall på dette?

Det er et ønske fra SUR at elevene får flere møtepunkter i skoleårene før sammenslåing, som bør
forankres i skoleruta. Leirskole på Sappen er et slikt fint tiltak.
15/17 Eventuelt
Det er kommet inn en e-post fra driftssjef, Trond Arne Hoe. Det skal avholdes nasjonal
fjellskredkonferanse 29.-31. august 2017, i Tromsø.
Det er ønsket at ledelsen av ungdomsrådet deltar.
Vedtak: John-Aage Hamnvik (nestleder) ble valgt til å representere SUR under konferansen.

Møtet hevet klokken 10.15.
Sigve Nilsen (s)
Noah Utby (s)
Sivert Østeggen (s)
John-Aage Hamnvik (s)
Lars Seppola Haugan (s)
Anja Rognli (s)
Emilie Myrhaug (s)
Rett avskrift bekreftes

Med hilsen

Jill Fagerli–sekretær for UR
Daglig leder, Storfjord Frivilligsentral

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Side 2 av 2

