Årsberetning Båtsfjord Ungdomsråd 2012/2013
Styrets sammensetning
Leder: Vlad Eremin
Nestleder: Katrine Nylund Nilsen
Styremedlemmer: Ronny Pedersen, Jenina Rantala, Rikke Sofie Andersen, Thomas Karlsen.
Varamedlemmer: Rina Lund og Thea Alfredsen.
I forkant av kommunestyremøtet 26.09.12 ble det holdt en markering for det nyopprettede
ungdomsrådet. Dette ble gjort med trommesolo. Medlemmene av ungdomsrådet presenterte
seg og ønsket at kommunestyrerepresentantene også skulle gjøre det samme.

Styrets arbeid
Det er i perioden avholdt 6 styremøter hvor 34 saker er behandlet.
Viktige saker:
- 9. november avholdt vi en Framtidskveld for ungdom, hvor vi fikk innspill og
tilbakemelding på viktige saker vi burde jobbe med.
- Arbeidet med å beholde den videregående skolen i Båtsfjord. Jenina Rantala deltok
sammen med politikere på møte med fylkesutvalg og fylkesting.
- Båtsfjord kommune ble første kommune i Finnmark som tegnet Fung-kortavtale.
- Innspill om oppussingsbehov til eier av lokalet til ungdomsklubben.
- Innspill til ulike arrangement for ungdom.
- Rina Lund og Rikke Andersen deltok på skolefaglig debatt 25. september og ga
tilbakemelding til politikerne om ulemper for elever ved ustabile lærere og høy
vikarbruk.
Vi hadde dessverre ikke mulighet til å delta på Øst-Finnmarks regionsamling for ungdomsråd
i Kirkenes i februar, da UKM i Båtsfjord ble avholdt samme helga.

Økonomi
Ungdomsrådet er godt fornøyd med kommunestyrets tilskudd på kr 25.000,- Mesteparten av
tilskuddet ble brukt på en sosial fritidstur til Saariselka i april hvor 41 ungdommer i alderen
14-24 deltok.

Anbefalinger for videre arbeid
-

-

Ungdomsrådet bør i større grad involveres i kommunale saker som angår ungdom i
god tid før saken skal behandles. Saksbehandlerne må huske på ungdomsrådet!
Ungdomsrådet ønsker et årlig møte på høsten med ordfører og rådmann for en
budsjettgjennomgang.
Bevilgningen på 25.000kr til ungdomsrådet må opprettholdes, slik at vi blant annet har
mulighet til å delta på regionale samlinger for ungdomsråd i Finnmark.
Sakspapirer for kultur og oppvekststyret bør legges ut på nett slik at vi har mulighet til
å lese de og komme med innspill.
Vi ønsker at politikerne i større grad tar kontakt og spør oss hvis de jobber med saker
som er interessant for ungdomsrådet.
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