Protokoll fra møte i Båtsfjord ungdomsråd

Tid:
Sted:

Tirsdag 12. november kl. 18.00
Møterommet ved kommunestyresalen

Tilstede: Ronny Pedersen, Daniel Torgersen, Levi Libakken, Nora Sørensen, Thea Alfredsen,
Marius Eriksen, Katrine Nylund Nilsen.
Meldt forfall: Benedikte Hansen.

Ordfører Geir Knutsen og rådmann Tor-Martin Larsen fikk 15 minutt i begynnelsen av møtet
til å presentere seg og fortelle litt om kommunens arbeid.

Saksliste:
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Ungdomsrådssamling i Vardø

SAK 25/13

Høring politivedtekter

SAK 26/13

Høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom
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Finlandstur med ungdomsrådet
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Eventuelt

Katrine Nylund Nilsen
Leder

May Bente Eriksen
Sekretær

SAK 24/13

Ungdomsrådssamling i Vardø
Vi er invitert til Vardø på samling for alle ungdomsrådene i ØstFinnmark. Samlinga er fra fredag 6.-8. desember. Programmet er klart i
løpet av neste uke.

VEDTAK:

Båtsfjord ungdomsråd deltar på samlingen med 6 medlemmer og
sekretær på ungdomsrådssamlinga i Vardø.

SAK 25/13

Politivedtekter
Politivedtektene for Båtsfjord kommune skal revideres, og i den
forbindelse er ungdomsrådet bedt om å komme med sitt synspunkt.
Vedtektene omfatter: Orden på offentlig sted, hindringer i ferdselen,
sikring av ferdselen, renhold på offentlig sted, offentlige innretninger
og anlegg, dyr, offentlige forestillinger, barn, forskjellige bestemmelser.

VEDTAK:

Bestemmelsen om adgang og ikke adgang til offentlig dans under
kapittel IX - barn, er ikke relevant for Båtsfjordsamfunnet i dag og bør
strykes. Vi ber også om at det gamle språket i vedtektene oppdateres
slik at det blir enklere å forstå.

SAK 26/13

Høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom
Regjeringen ønsker å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom. Det
er derfor sendt ut et høringsskriv hvor Kommunal- og
regionaldepartementet ønsker tilbakemelding fra kommunene.
Det varierer hvilken ordning for ungdomsmedvirkning som praktiseres i
kommunene. Noen har barn og unges kommunestyre, andre
ungdommens fylkesting, eller ungdomsråd. Mens andre kommuner ikke
har noen ordninger hvor ungdom kan få si sin mening.

VEDTAK:

Båtsfjord ungdomsråd er positive til en lovfesting av
medvirkningsordninger for ungdom.
Vi ønsker å bli et lovfestet organ på lik linje med eldreråd og råd for
funksjonshemmede. Det er samtidig viktig for oss å stå fritt til å få
forelagt eller kunne uttale oss i alle saker i kommunen.

SAK 27/13

Ny organisering av ungdomsmedvirkning i Finnmark
I høst ble opprettelse av Ungdommens fylkesting behandlet
av Fylkestinget i Finnmark. Saken ble utsatt til mai 2014, og er sendt ut
til høring hos kommunene.
I forslag til vedtekter står det blant annet at Ungdommens fylkesting
skal være et rådgivende organ for Finnmark fylkeskommune som skal
involveres i prosessen i saker som spesielt angår ungdom og som kan
uttale seg til alle saker som skal behandles i fylkestinget.
Ungdommens fylkesting skal bestå av 2 delegater mellom 15 og 25 år
fra hver av Finnmarkskommunene. De skal møtes til samling 1 gang i
året, mens et mindre arbeidsutvalg møtes minimum 4 ganger i året.
Driftskostnadene for Ungdommens fylkesting er foreslått dekket av
Finnmark Fylkeskommunene og de 19 kommunene i Finnmark.

VEDTAK:

Båtsfjord Ungdomsråd er positive til opprettelsen av Ungdommens
fylkesting, og ønsker velkommen et medvirkningsorgan for ungdom i
Finnmark som er partipolitisk uavhengig.
Vi er ikke enig i at vår kommune skal være med å finansiere
Ungdommens Fylkesting, da vi av prinsipp mener at penger som
Båtsfjord kommune bevilger til ungdomsmedvirkning skal tilfalle
Båtsfjord Ungdomsråd.

SAK 28/13

Finlandstur med ungdomsrådet
Fjorårets ski/badetur til Saariselka var en kjempesuksess og vi ønsker å
gi ungdom i Båtsfjord dette tilbudet også i 2014.
Det er kommet inn ønske om både å reise til Saariselka og til Levi. Det
er behov for å finne ut hva en slik tur vil koste, så vi allerede nå kan
begynne å jobbe inn penger.

VEDTAK:

Levi Libakken og Marius Eriksen undersøker kostnadene ved å reise
enten til Saariselka eller Levi i aktuelle helger i januar, februar og mars.
Dette legges fram for resten av ungdomsrådet på facebooksiden vår og
vi tar deretter en avgjørelse om hvor vi skal reise.

SAK 29/13

Eventuelt
Ungdomsrådet skryter av politiets synlighet og involvering etter
bekymringen rundt ungdom og alkohol som kom fram på forrige møte.

