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Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 04.06.2018 
Tidspunkt: 08:30 – 13:43 

 
Følgende faste medlemmer møter: Ordfører i BUK – Hermod Bakken, leder i ungdomsrådet 
Fra Reisa Montessoriskole møter: Alf Sindre Einevoll 
Fra Storslett skole møter:  
5a: Leo Nordstrøm  
5b: Aksel Oliver Johansen  
6a: Aslaug Marie Henriksen  
6b: Una Kristine Løvoll  
7a: Hermod Ingemann Bangstad 
7b: Oskar Elias Johansen  
8a: Sigve Olsen  
8b: Emma Molund  
9a: Sigurd Hole  
9b: Liv Inger Bangstad  
10a: Odin Bakken  
10b: Eline Sofie Hestsveen  
Fra Staumfjordnes skole: Ingen møtte 
Fra Rotsundelv skole møter: Sondre Gamst og Natalie Gamst 
Fra Nord-Troms videregående skole avd. Storslett møter : Ylva Eline Johansen og Anna 
Elise Lund Henriksen  
Fra ungdomsrådet: Scott Nordstrøm og Oda Fossvoll 
 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Siv Elin Hansen (Sv) Konst. «Rådmann» i BUK 
Bernt Sandtrøen Sekretær for BUK (Sektorleder) 
Bente Viken Pedagogisk konsulent 
Silje Båtnes Ungdomskontakt 

 
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  Hermod Bangstad 
Ordfører 
 
 
______________________  _______________________ 
Bernt Sandtrøen                         Oda Fossvoll 
Utvalgssekretær  
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PS 1/18 Saker til barn- og unges kommunestyre fra 

Storslett skole klasse 6B 
 2018/420 

 Tilleggssaker    
 Saker til barn- og unges kommunestyre   
 
Program: 
Kl 8:30  Møtestart 
Kl 9:00 Ish  Orienteringer 

- Oppvekst- og kultur sektoren i kommunen, hva arbeides det spesielt med 
som gjelder barn- og unge i kommunen v/Sektorleder Bernt Sandtrøen 

- Drift- og utviklingssektoren, byggeprosjekter og andre 
utviklingsprosjekter som gjelder barn- og unge i kommunen v/Sektorleder 
Dag Funderud 

- Nord-Troms friluftsråd v/Hanne Henriksen, forteller om aktiviteter og 
prosjekter – spesielt om Marin forsøpling 

 
Kl 10:00 ish  Tema for dagen - SØPPEL!  
KL 11:00  Lunsj 
KL 12:00  Vi fortsetter med dagens tema – SØPPEL! 
KL. 12:45 ish  Sakslisten + saker som er levert inn iløpet av dagen 
Kl 13:45 ish  Møteslutt og god tur hjem :-)  
 
 
 
Orienteringer: 
 

 Ordfører orienterer om at det er kommet inn kun en sak før fristen. Informerer dermed 
om at det mulig ikke blir tildelt støtte til sakene som kom inn i ettertid. 

 Siv Elin Hansen (Sv) – konst. Rådmann i BUK, egentlig utvalgsleder for oppvekst- og 
kultur, orienterte om oppvekstsektorens arbeid- skolepolitisk plan, veilederkorpset, 
flytting av kulturskolen, it- investering i skoler og barnehage og bygging av større 
barnehage på Høgegga.  

 Dag Funderud, sektorleder for drift- og utvikling orienterte om: 
o ombygging av gamle kinoen til ungdomsklubb. Venter på tilbud fra 

entreprenører. Når det er avgjort hvem som får jobbe, settes ombyggingen i gang. 
o Samfunnshuset- ombygging til kulturskole. Ombyggingen tenkes å bli igangsatt i 

år. 
o ombygging/ rehabilitering av svømmehallen. Planleggingsfase ferdig i 2018.  
o Nye veilys langs kommunale veier. LED-lys i alle lyktestolper i kommune. 
o Renovering tak idrettshall og Rotsundelv skole. 
o Solvoll gamle skole, renovering utvendig. 
o Ombygging av kommunehuset, pågår. 
o Utbygging av to- avd. bhg i tilknytning til høgegga bhg. 



 Orientering fra Nord- Troms friluftsråd v/ Hanne Henriksen om miljø, søppel og plast- 
marin forsøpling. 

o Informerer om friluftsrådet- Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord. 
o «Ut i nord»- turer- 109 turer totalt på de fire samarbeidskommunene. 
o «Julesprel»- Hver kommune slipper tre turer hver uke i desember. 
o «Ut å plukk» registering av bær man har plukket. 
o Strandrydding med registrering på nett. 
o Orienterer om tilbud i kommunen- utlån av utstyr, opplæring av lærere innen 

friluft, turer, DNTUng osv. 
o Marin forsøpling: Søk til friluftsrådet om penger til en ryddeaksjon. 

«Motivasjonsmidler», fortsett å søk til tross for at fristen er gått ut.  
o Avfallservice deler ut søppelsekker og oppfordrer til å ta kontakt med dem om 

man skal arrangere søppelrøddedager. 
o «Hold norge rent»- ryddeportalen. 

 
 Bernt Eirik Sandtrøen, sektorleder for oppvekst og kultur orienterte om: 

o Hva sektoren jobber med spesielt nå 
 

 
TEMA:  
Hva kan ungdommene og BUK gjøre for 
å redusere plast og forsøpling i miljøet? 
 

1. Hva er de viktigste utfordringene med plast for oss (i nordreisa)? 

-Mengden søppel 
-mye plastemballasje på matvarer man handler. 
- et materiale som ikke brytes ned naturlig.  
- Forurensning- dyrelivet og havet 
- for lite søppeldunker 
-Manglende bevissthet 
- forsøpling ser stygt ut 
- lite bevissthet rundt microplast i produkter vi bruker- tannkrem, flisklær, mat 
 

2. Gruppearbeid: Hva kan vi gjøre for å bli mere bevisst våre vaner ift forsøpling? 

Gruppene presenterer sine løsninger på hvordan vi kan forminske dette problemet. 
1. Bevisstgjøring i skolen- lære mere om forsøpling, plast og hvordan det virker på naturen.  
2. lage tøyposer å bruke det fremfor plastposer 

 
Odin, Scott og Hermod kontakter Framtid i nord for å få formidlet budskapet om at Nordreisa 
BUK ønsker/ støtter økt avgift på plastposer. Gjøres innen en uke. 
Elevene skal ta opp med sine skoler og elevråd at de ønsker mere informasjon og fokus på plast 
og forsøpling. Elevråd tar det videre til skolemiljøutvalget, hvor foreldre, lærere, elever, 
politikere og andre interessenter blir engasjert.  Gjøres neste elevrådsmøte ved skolen. 
 
 
 



Saker: 
 
Presentasjon av saker v/ Sigve Olsen, Storslett skole 8 klasse:  
 

1. Nye toastjern til skolen på Storslett.  
Det er bare ett toastjern (for lite) Får ikke presse brødskivene der 
 
Behandling: 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Barn- og unges kommunestyre sponser kr 1000,- til nye toastjern til Storslett skole 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Barn- og unges kommunestyre sponser kr 1000,- til nye toastjern til Storslett skole. 

 
 
2. Bankterminal i kantina. 

Skolens kantine har ikke terminal. Mye problemer pga mange har kort 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Saken videresendes til sektor for oppvekst og kultur. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken videresendes til sektor for oppvekst og kultur. 

 
 

3. Økt belysing i skiløypa i saga (5 km) 
Mer belysning i skiløypene i Sage (bare 5 km.) 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Saken videresendes til Nordreisa il.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken videresendes til Nordreisa il 

4. Merke opp flere baner til ballaktiviteter på Ymber arena. (Amerikansk 
fotball) 
Merke opp flere baner til ballaktiviteter feks på Ymber arena (amerikansk fotball) 
 
Behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Ymber arena eies av nordreisa il. Saken sendes videre til dem. 
 



Forslaget enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Ymber arena eies av nordreisa il. Saken sendes videre til dem. 
 
 

5. Spill turnering 
Spillturnering/data-spill 
 
Ymber arena eies av nordreisa il. Saken sendes videre til dem. 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Saken legges død pga. manglende forslag/ innspill/ planer. Tas evt. opp senere om det 
kommer innspill. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 

  
 Vedtak: 

Saken legges død pga. manglende forslag/ innspill/ planer. Tas evt. opp senere om det 
kommer innspill. 

 
 
 
Presentasjon av saker fra Storslett skole, klasse 6A v/ Aslaug Marie Hendriksen: 
 

6. Sykkelbane i Kjelleren, ved fotballbanen i samfunnshuset 
Vi vil ha ny sykkelbane i Reisadalen. Det er gøy å sykle og derfor hadde det vært gøy å 
ha en sykkelbane 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Manglende info om pris, ressurser osv. Foreslåes å ta det opp senere når man har flere 
tall og fakta på bordet. Saken legges død.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Manglende info om pris, ressurser osv. Foreslåes å ta det opp senere når man har flere 
tall og fakta på bordet. Saken legges død.  
 

7. Ønsker gjerde/ nett rundt kunstgresset 
Vi trenger gjerde rundt kunstgresset for ballen flyr ofte lang vekk i skogen. Ofte på 
kamper og turnering må vi løpe i skogen for å hente ballen 
 
Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 

 Buk videresender saken til NIL som eier arenaen med ønske om nett bak mål. 
 

Forslaget enstemmig vedtatt. 
  
 Vedtak:  
 Buk videresender saken til NIL som eier arenaen med ønske om nett bak mål. 



 
8. Minibadeland i tilknytning svømmehallen  

Vi vil ha et badeland, der med den skogen, med eiendommen Skog. Vi har ingen små 
badebasseng til små barn/baby. Det hadde vært veldig gøy med et badeland, det trenger 
ikke være så stort. 
 
Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Barn og unges kommunestyre støtter prosjektet om ombygging/ rehabilitering av 
svømmehallen jf. orientering gitt i dag fra sektorleder Dag Funderud der han informerte 
om at det er tenkt å ha et lite basseng «i» det store, med heve senke bunn.  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Barn og unges kommunestyre støtter prosjektet om ombygging/ rehabilitering av 
svømmehallen jf. orientering gitt i dag fra sektorleder Dag Funderud der han informerte 
om at det er tenkt å ha et lite basseng «i» det store, med heve senke bunn.  
 
 

9. Ny fotballhall på Storslett en plass 
Vi vi ha en fotballhall i Nordreisa, for da kan vi ha treningene inne i hallen om vinteren, 
vi kan ha flere turneringer der, og det hadde vært veldig fint om vi hadde det. 
 
Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Saken videresendes miljø,- plan og utvikling. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt.  

  
 Vedtak 

Saken videresendes miljø,- plan og utvikling. 
 
 

10. Paintball- bane 
Vi vil ha painball bane på den gamle fotballbanen i Kjelleren ved samfunnshuset.  

  

Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Saken sendes videre til ungdomsrådet. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken sendes videre til ungdomsrådet. 
 

11. Ønske om ny gymsal 
- Saken trekkes da Dag Funderud orienterte om nytt gulv og forbedring av gymsalen som 
allerede er.  
 
Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 



Saken legges død. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Saken legges død. 
 

 
12.  Sykkelbane i Oksfjord 

Vi vil ha sykkelbane rundt skolen i Oksfjord for det er veldig kjedelig der 
 
Behandling 
Det ble fremmet følgende forslag: 
Tidligere lignende sak er sendt videre til miljø, plan og utvikling. Saken legges derfor 
død. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Tidligere lignende sak er sendt videre til miljø, plan og utvikling. Saken legges derfor 
død. 
 

 
13. Alpinbakke i Sappen 

Det har vært en Alpinbakke der før. Ønsker en ny bakke ved det gamle anlegget med 
hoppbakke. 

Behandling 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
Samme sak har vært tatt opp på forrige BUK-møte, denne saken legges dermed død. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt 

Vedtak 

Samme sak har vært tatt opp på forrige BUK-møte, denne saken legges dermed død. 
 


