
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Dato: 11.05.2017 
Tidspunkt: 08:30-13:17 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hermod Bakken Ordfører Ungdomsrådet 
Sondre Gamst Medlem Rotsundelv skole 
Haakon Marinius H B Giæver Medlem Rotsundelv skole 
Thomas Lilleng Medlem Storslett skole- 5A 
Henrik J. Bjerk Medlem Storslett skole – 5B 
Birk N. Mikalsen Medlem Storslett skole – 6A 
Henny Vangen Medlem Storslett skole – 6B 
Stine Andreassen Medlem Storslett skole – 7A 
Ottar Evensen Medlem Storslett skole – 8B 
Ramona S. Thomassen Medlem Storslett skole – 9B 
Nathaniel E. Olsen Medelm Storslett skole – 10A 
Alf Sindre Einevoll Medlem Reisa Montessoriskole – 8 
Jon Andreas Siri Fyhn Medlem Reisa Montessoriskole - 6 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Anna Jaatun Medlem Storslett skole 10 B 
William Bakkehaug Pedersen Medlem Straumfjordnes skole 
Silje Henriksen Medlem Straumfjordnes skole 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Perle Nystø Leif Adrian Mortensen Storslett skole – 8A 
   
Følgende medlemmer møtte ikke: 
Navn Funksjon Representerer 
Ronja D. Sætre Medlem Ungdomsrådet 
Helena Henriksen Medlem Storslett skole – 7B 
Katrine Matheussen Medlem Storslett skole – 9A 
Ylva Eline Johansen Medlem  Nord-Troms Vgs. 
Sara Sofie Samane Medlem Nord-Troms Vgs. 

 
 
 
 



 
Følgende voksne tilstede: : 
Navn Funksjon Representerer 
Linda Fjellheim Rotsundelv skole  
Henriette Fyhn Reisa Montessoriskole  
Erlend Hauge Storslett skole  

 
 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Øyvind Evanger «Rådmann» i Buk 
Ruth Uhlving Konst. Virksomhetsleder kultur 
Eva Grete Pedersen Ungdomskontakt 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 
  

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Hermod Bakken  Ramona Thomassen 
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen              Ottar Evensen 
Utvalgssekretær  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFERAT 
 
  
Kl 08:30 Møtestart 
 
Kl. 08:45 Orientering v/Inga Marie Osestad Skavhaug 

- Hun fortalte om sin utdanning (hun er sosiolog) hva det vil si å være 
stipendiat, og om prosjektet hun jobber med - Reisa nasjonalpark.  

 
Kl. 9:30 Pause – benstrekk 
 
Kl. 9:40 Innkomne saker fra BUK medlemmer 
 
Kl. 11:00 Lunsj på Bios – Pizza og brus, de som har matallergi må selv sørge for at de har 

med mat de kan spise.  
 
Kl 12:00 Orientering v/Hilde Henriksen fra sektor miljø og utvikling som orienterte om 

Nord-Troms friluftsråd, og friluftskolen. 
 
Kl 11:45 Gruppearbeid: 
  *Hvilke aktiviteter skal ungdomshus/ungdomsklubb ha? 
  *Hvem kan bruke ungdomshus/ungdomsklubb?  

(praksis i dag er at ungdom fra 13 til 18 år er brukere – er det andre  forslag?) 
 
Kl. 13:30 Møteslutt – vel hjem :-) 
 
 

Saker til behandling i Buk – 
 
Sak 1 – Ungdomsklubb i Oksfjord 
 
Et sted der ungdom i Oksfjord kan møtes til 
forskjellige aktiviteter. Da slipper vi å dra til 
Storslett for å møtes og vi slipper å være avhengige 
av foreldre som kjører til og fra, det er lite 
bussavganger.  
  
Møteplass kan være ledig klasserom på Oksfjord 
skole som kommunen stiller til disposisjon 
gratis.(gjerne litt stort) 
 
Vi har biljardbord og et bordtennisbord vi ønsker å 
montere. 
 
Vi søker om 3.000,- kroner til innkjøp av inventar 
(brukt sofabord, hyller, maling til oppussing, 
bordtennisraket og nett, div. spill 
 
Ramona Soleng Thomassen, Storslett skole – 9B 

Behandling 
Det ble stemt over innvilgelse av 
søknad på kr 3.000,-. 
Søknaden enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Søknad på kr 3.000,- innvilges til 
innkjøp av inventar (brukt sofabord, 
hyller, maling til oppussing, 
bordtennisraket og nett, div. spill 

 
 



 
Sak 2 – Skitrekk i Saga/Sappen/kommunen 
Sånn at unge kommer enda mere i aktivitet, eller 
flere unger kommer i aktivitet. Vi trenger flere 
tilbud for barn og dette ville vært noe de fleste vil, 
både store og små. 
Det mange som har snowboard og twintip og 
ønsker å få bruket den oftere.  
Hadde vært en veldig populær aktivitet. 
Vi hadde også tjent mye penger til slutt, det blir å 
koste for å være der så får kommunen litt av 
pengene. 
 
Skigruppa kan hjelpe, Nordreisa kommune kan 
også hjelpe å betale. 
Det blir jo å koste peng for å være der, litt av 
pengene kan gå til kommunen igjen. 
 
Ottar Evensen Storås 8B Storslett skole 

Behandling: 
Forslag til vedtak: 
Buk sender en forespørsel til idrettslaget at 
Buk ønsker å få igangsatt et prosjekt for å få 
til skitrekk. 
 
Forslaget vedtatt mot 2 stemmer 
 
Vedtak: 
Buk sender en forespørsel til idrettslaget at 
Buk ønsker å få igangsatt et prosjekt for å få 
til skitrekk. 

 
Sak 3 – Utvide rampen på Storslett skole 
-Fordi: Være med venner 
-Fordi: da blir det bedre plass 
-Større plass til å trikse 
-Flere sitteplasser 
-Flere kan være der 
-Skatere kan skate 
 
-Kommunen betaler 
-Pris? 
-Byggere? 
-Må være på u.skole området 
 
Ottar Evensen Storås 8B Storslett skole 

Behandling: 
Det ble fremmet forslag til å ta en 
avstemming på hvor mange som var fornøyd 
med banen slik den er i dag, og hvor mange 
som ønsket at det skulle arbeides videre med 
saken. 
 
Et enstemmig BUK var fornøyd med banen 
slik den er i dag. Det arbeides ikke videre 
med saken. 
 
Vedtak: 
Et enstemmig BUK var fornøyd med banen 
slik den er i dag. Det arbeides ikke videre 
med saken. 
 

 
Sak 4-Boble fotballhall -  Inne fotball vinter  
Fordi det er helt forferdelig å spille fotball på 
vinteren, man ødelegger kne og hæler. Fordi da 
har vi kunstgress på vinteren å som ikke er dekket 
av snø. 
Kommunen kan tjene penger på at hallen blir leit 
ut til folk. 
 
Vi vet ikke hvor mye det vil koste, men det vi kan 
gjøre for å tjene penger er at de som går på fotball 
kan betale ekstra kostnad når man melder seg på. 
De pengene kan brukes til hallen. Den må være 
ved siden av ymber arena :-) 
 
Ottar Evensen Storås 8B Storslett skole 

Behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag. 
Buk skriver en henvendelse Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget å ber om at de arbeider 
videre med å få til en boblefotball hall 
 
Forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Buk skriver en henvendelse Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget å ber om at de arbeider 
videre med å få til en boblefotball hall 
 



 
Sak 5 – Flere leker i Trekanten på Storslett 
Flere leker på Trekanten. Det litt kjedelig og være 
der for oss. Sklia er kjedelig og trappen opp er ment 
for små barn. Det er en sandkasse der men, kanskje 
det kan være et klartestativ der? 
 
Henny Vangen, 6B Storslett skole 
 
 

Behandling 
«Rådmann» Øyvind Evanger orienterte om 
en  trafikkulykke i trekanten i vinter der en 
bil nesten kjørte på lekestativet, og 
reguleringsplan for Storslett sentrum, og at 
det kan være at veien flyttes slik at trekanten 
blir endret. Kan være at hele lekeområdet 
blir flyttet da det ikke er så sikkert å ha 
lekeapparat i trekanten.  
Hvilke type leker er det bra å ha i sentrum?  

- Edderkoppdisse – er plass til mange 
unger i den. Er en stor sirkel med 
nett imellom som flere kan sitte i.  

- Sklie og hompe, stort stativ 
- Klatrestativ 

 
Forslag til vedtak: 
BUK ber MPU og Næringsutvalget merke 
seg at BUK ønsker flere leker i Trekanten på 
Storslett, herunder bla.: 

- Edderkoppdisse – er plass til mange 
unger i den. Er en stor sirkel med 
nett imellom som flere kan sitte i.  

- Sklie og hompe, stort stativ 
- Klatrestativ 

 
Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
BUK ber MPU og Næringsutvalget merke 
seg at BUK ønsker flere leker i Trekanten på 
Storslett, herunder bla.: 

- Edderkoppdisse – er plass til mange 
unger i den. Er en stor sirkel med 
nett imellom som flere kan sitte i.  

- Sklie og hompe, stort stativ 
- Klatrestativ 

 
 
Sak 6 – BMX-Park 
Det meste er lagt opp etter fotball og ski. Det er lite 
å gjøre om man ikke interesserer seg for en eller 
begge disse aktivitetene. 
 
Det blir billigere å lage og vedlikeholde den på 
dugnad, og dette er 8A ved Storslett skole villige til 
å bidra med. Det trenges bare å vaske den på 
dugnad. 
Vi er usikre på pris, men tror den ligger på 
250.000,-. 
 
Perle Nystu for Leif Adrian Mortensen, 8A Storslett 
skole 

Behandling 
Ordfører Hermod Bakken fremmet følgende 
forslag: 
BUK ber MPU og Næring om å behandle 
saken, og om det er mulig å få BMX-park. 
 
Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
BUK ber MPU og Næring om å behandle 
saken, og om det er mulig å få BMX-. 
 



 
Sak 7 – Paint ball bane (Gorosomelen)  
Vi trenger et bredere aktivitetstilbud, og spesielt 
dette forslaget er økonomisk og praktisk lett 
gjennomførbart. 
Det kan også være selvfinansierende om man leier 
området med utstyr ut til interessenter: bursdager 
og andre tilstelninger.  

 Paller får vi på felleskjøpet, byggmakker, 
butikker osv. 

 Presenning – billig 
 Områder er tilgjengelig både her og der 

(Gorosomelen) 
 
 
 

 
Perle Nystu for Leif Adrian Mortensen, 8A Storslett 
skole 

Behandling: 
Målgruppe 10 – 18 år, for å ha en aktivitet 
hverdag og helg 

- Hvert år har BUK tatt opp denne 
saken. Har vært en klubb før. 

- Jim Are Hansen fra Nordreisa 
kommune  orienterte om hva som 
kreves for å ha en klubb igang. 
Utfordringer både økonomisk og for 
å få voksne folk inn i styret. 

 
Forslag til vedtak: Ungdomsrådet arbeider 
videre med saken. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet arbeider videre med saken. 
 

  
Sak 8 – Fotballer/basketballer – Storslett skole 
 

Behandling: 
Forslag til vedtak: 
Saken utsettes. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

 
 
Sak 9 – Airhockey, Bilijardbord og Ping-Pong-
board på skolen/ungdomsskolen 
Mer å gjøre (på skolen) om vinteren. 
(Lurer på om det er et bilijardbord her allerede) 
-Biljardbord m/1 skiferplate – mere stabilt, koster 
ca 60.000 kr 
-Ping-Pong: 5-7000 kr 
-Airhockey: 7-8000 kr 
 
Innsendt av Leif-Adrian Mortensen 8A 

Behandling: 
Forslag til vedtak: Saken sendes til skolen 
og til oppvekst- og kulturutvalget slik at 
dette kan bli tatt hensyn til i budsjett saka. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken sendes til skolen og til oppvekst- og 
kulturutvalget slik at dette kan bli tatt 
hensyn til i budsjett saka. 
 

 
Sak 10 –Flere og bedre lekestativer ved 
mellomtrinnet 
Det er for få, klatrestativet er for kort, knaggan er 
for liten. Usikkert hvem som har forslått dette. 
 
Ingen forslagstillere - 

Behandling: 
Saken utsettes, enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 

 
 



 
Sak 11 –Kunstgress på banen på mellomtrinnet 
Banen vil bli mer brukt i skoletiden og fritiden, 
kunstgresset på idrettsbanen blir brukt til 
organisert trening og ikke til lek og moro. 

- NIL skal skifte ut gml kunstgerss og er 
villig til å gå det bort iflg. Øyvind E.  

 
Ingen forslagsstillere - 

Behandling: 
Saken oversendes til Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget. Ber utvalget se om det 
er mulig å bruke kunstgresset på Ymber til 
å ha på skolen. 
 
Enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Saken oversendes til Miljø,- plan og 
utviklingsutvalget. Ber utvalget se om det 
er mulig å bruke kunstgresset på Ymber til 
å ha på skolen. 

 
 
Sak 12 - Flere dusjer ved svømmehallen, i begge 
garderobene 
Noen må vente på tur og noen dropper å dusje. 
Dusjene funker ikke 
 

Behandling: 
Forslag til vedtak: 
Barn- og unges kommunestyre ber 
administrasjonen i kommunen å følge opp 
saken. Dusjene må fikses slik at de 
fungerer. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Barn- og unges kommunestyre ber 
administrasjonen i kommunen å følge opp 
saken. Dusjene må fikses slik at de 
fungerer. 

 
 
 
Sak 13 – Søknad fra Rotsundelv skole 
Vi fra Rotsundelv skole søker om penger til: 

 Edderkoppdisse – vi trenger noen nye 
lekeapperater og elevene på skolen har 
ønsket det i mange år. Utenom dette har vi 
fire enkle, vanlige disser.  

Pris: disse til flere (2-3 stykker) 30 0000 kroner 
 

 Uteleker (spade, bøtte, lekebiler osv) 
Det er blitt slitt og ødelagt og det er 6 år 
siden sist vi kjøpet uteleker. Småtrinnet 
bruker sandkassa veldig mye til lek 

Pris: 5 000 kr «lekepakker» 
 Nytt enkelt klatrestativ 

Vi har en gammel utslitt hinderløype men 
vi ønsker oss et nytt enkelt klatrestativ i 
forbindelse med hinderløypa (armang høy) 

Behandling: 
Forslag til vedtak: 
Barn og unges kommunestyre innvilger kr 
5.000,- for «lekepakker» til Rotsundelv 
skole, øvrig søknad oversendes til oppvekst- 
og kultur for videre behandling. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak:  
Barn og unges kommunestyre innvilger kr 
5.000,- for «lekepakker» til Rotsundelv 
skole, øvrig søknad oversendes til oppvekst- 
og kultur for videre behandling. 
 



Pris 23 000 kr 
 
Felles begrunnelse til søknaden: 
Vi på Rotsundelv skole er opptatt av at alle skal 
ha noe å gjøre ute i friminuttene og derfor ønsker 
vi å fornye uteområdet litt. 
 
Alle (32) elevene Rotsundelv skole v/Jens S.H.B. 
Giæver og Runa A. Olsen 
 
 
 
5-6 saker som går på POINT – GRUPPEARBEID 
Alle representantene er å presenterer sine saker som omhandlet for Point. 
Point og basketball ... 
Vil ha Point der den er i dag 
Vil ikke selge Point – gjøre lekser – henge der – klubb – spille spill/musikk – pusse litt opp 
på dugnad, og klassen kan hjelpe. Ønsker brus maskin der. 
Vil ha ungdomsklubb i Nordreisa – få igang klubb virksomhet og kjøpe inn aktivetsutstyr, 
152 personer har svar 15-16 år – utstyrt Point slik at det er klart til å starte klubb på 
Point. 
Ønsker at Point skal fungere som ungdomsklubb, er nødvendig med opppussing, 
varmeovn, en fast ungdomskontakt 
 
 
  *Hvilke aktiviteter skal ungdomshus/ungdomsklubb ha? 
  *Hvem kan bruke ungdomshus/ungdomsklubb?  

(praksis i dag er at ungdom fra 13 til 18 år er brukere – er det andre  
forslag?) 

 
 
Gruppe I 
Aktiviteter – bilijard, fotballspill, brettspill, bordtennis, film. Madrasser, popcornmaskin 
De som blir 12 det år det året og til 17 år.  
Brusmaskin popcorn maskin – mulighet for dansing – dicolys og høytaler 
 
Gruppe III (3)  
Aktiviteter – bordtennis/fotball – consoll spill – bilijard og kort 
10 til 16 år. Er ikke behov for eldre når unger er der. 
Må ligge i gå avstand fra sentrum, så den ikke så langt unna begyggelse. – kan være kafe der 
slik at man kan lage litt mat og selge mat. 
Gruppe 2 
Pingpong – filmkveld – brettspill/kosekveld – lydanlegg  - dvd – pcèr 
Og tilgjengelig for rullestolbrukere. Kjøkken – må være i sentrum 
13 til 18 – 5.klasse til 7. klasse – bytte på dager å være der. 
Leker man kan ha der inne – internett – kahut – strikking –syklubb – tegne  
Ikke voksne 
Dugnad 
 
Gruppe 4 
Bordfotball/tennis, spill, bilijard, kjøkken for å lage mat, internett,  



Forskjellige alder til forskjellig tid, og noen få voksne til å ha kontroll på ting. 
 
Forslag til vedtak: 
Ungdomsrådet skal jobbe med dette mot de politiske utvalg slik at disse blir tatt med. 
VIKTIG AT FUNKSJONSHEMMEDE SKAL KUNNE BRUKE UNGDOMSHUSET! 
Internett og pusset opp slik at det blir bra å være der. 
Gangavstand fra Sentrum er viktig 
Sitteplasser nok – soffagrupper 
Kjøkken så det er mulig å lage mat 
Stikk kontakta nok 
Skap med lås – en voksen tilstede 
 
 


