
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre 
Møtested: Kulturscenen, Halti 
Dato: 01.10.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 9/19 Årsrapport Ungdomsrådet 2018  2018/221 
RS 10/19 Referat fra møte i Ungdomsrådet 13.02.19  2019/135 
RS 11/19 Årsrapport Barn- og unges kommunestyre 2018  2018/420 
RS 12/19 Referat fra møte Ungdomsrådet 27.mars 2019  2019/135 
PS 5/19 Teatergruppas bruk av Point  2017/1216 
PS 6/19 Søknad om støtte til lekeapparater  2018/1365 
 
Program: 
09:00 Registrering 
09:30 Velkommen ved ordfører i BUK og «Bli kjent lek»  
10:00 Politisk opplæring v/ Øyvind Evanger 
10:30 Pause 
10:40 «Ung i politikken» og Kahoot v/ Victoria Figenschou Mathiassen.  
11:30 Lunsj på Bios 
12:30 Saksliste 
14:00 Vel hjem 
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 31.01.2019 10:19:01
Til: Anna Elisa Lund Henriksen; Hermod Bakken; alfsindrefotball@gmail.com; Hedda J. Bjerkli
(heddajbjerkli@gmail.com); Isak Båtnes Lund; Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng Thomassen; Scott
Nordstrøm; Jonas Pedersen; Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund; Vilma Johansson
(Vilma123@gmail.com)
Kopi: Else Elvestad

Emne: Årsrapport Ungdomsrådet 2018
Vedlegg: Årsrapport Ungdomsrådet 2018.docx
Til orientering.
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Nordreisa 
Ungdomsråd 
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ÅRSRAPPORT 2018 

 
ANSVAR 

Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter, og skaffe 
ungdom innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. (Reglement for ungdomsrådet.)  
 

MÅL 

- være kontaktorgan for ungdom og jobbe for at Nordreisa skal være en god plass å bo i.  
- gjøre kjent arrangement og aktiviteter 
- være høringspart i saker som angår barn og unge 

 

ORGANISERING 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen 

Nestleder: Hermod Bakken.  

Sekretær: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  
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HVA HAR SKJEDD I UNGDOMSRÅDET 2018?  

 

FEBRUAR 

1.februar: Silje Båtnes er på plass i jobben som ungdomskontakt, og skal følge opp og være 
sekretær for Nordreisa ungdomsråd.  

14.februar: Første møte i det nyvalgte ungdomsrådet hvor det gjøres valg av leder og 
nestleder. I forkant av dette møte hadde leder og nestleder rekruttert medlemmer til 
ungdomsrådet, og hatt valg på skolene.  

21.februar: Arbeidet med Påskelandsbyen, kveldsturnering starter. Søker støtte fra RUST til 
kveldsturneringen.  
Ungdomsrådet ser på planene for den nye ungdomsklubben i gamle kinosalen, og utarbeider 
eget forslag som tas med videre i prosjektgruppen.  
 

 

MARS 

22.mars: Ungdomsrådet arrangerer gratis «Kveldsturnering»: Volleyball og innebandy under 
«Påskelandsbyen». Om lag 60 ungdommer deltok. I tillegg til spill i hallen var det salg av 
varm mat og drikke i kantina. Vinnerlaget fikk premie. Norsk Folkehjelp stilte opp gratis, og 
hadde sanitetsansvaret under turneringen.  
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APRIL 

24.april: Gjennomgang av arrangementet «Kveldsturnering» - hva var bra og tips til 
forbedring.  
Jobber med sak på at medlemmer i utvalgene skal ha tilgang på ipad. Tar saken opp med 
ordfører og videre i formannskapet.  
 

JUNI 

6.juni: Siste møte før sommerferien. Gjennomgang av BUK-møte, og saker tilsendt til 
ungdomsrådet for videre jobbing. Vi har en idémyldring for høsten. Avslutning på Bios.  

 

JULI OG AUGUST 

Sommerferie 

 

SEPTEMBER 

7.September: Planlegging av høstens arrangement «Zombie-walk» og «Halloween-fest» i 
samarbeid med XLoad.  
Gjennomgang av ulike invitasjoner. Vi hadde påmelding til Murmansk-prosjektet, men 
prosjektet ble avlyst.  
 
 
OKTOBER 
 
24.Oktober: Videre jobbing med rusfritt arrangementet «Halloween-fest».  
Rekruttering av vara-medlemmer til ungdomsrådet.  
 
25-26.Oktober: RUST-konferanse, Storslett.  
Ungdomsrådet deltok med 7 medlemmer og                       
vara-medlemmer. 
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NOVEMBER  
 
2.November: Rusfri «Halloween-fest» på samfunnshuset, Storslett, i samarbeid med XLoad. 
(Vegard Tvedt og Sammy Jeridi.)  Også ved dette arrangementet stilte Norsk Folkehjelp opp 
gratis som sanitetsansvarlig.     

 
 
2-4.November: Ungdommens fylkesråd, samling i Tromsø. Fire medlemmer av 
ungdomsrådet deltok denne helgen, og Oda Fossvoll er valg inn som medlem i ungdommens 
fylkesråd.  
 
 
DESEMBER 
 
5.Desember: Årets siste møte avsluttes med middag på Bios og sosial sammenkomst på 
Reisa biljardklubb.  
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OVERSIKT FRA ÅRET 

 

Antall møter: 7 planlagte møter.  

 

Antall saker: 45 saker.  

 

Antall ekstra møter/aktivitet ved arrangement: 4 ekstra oppmøter.   

 

Antall deltagere på møter: 78 deltagere på møter totalt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.01.19 Silje Båtnes, Ungdomskontakt.
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 15.02.2019 09:59:59
Til: alfsindrefotball@gmail.com; Anna Elisa Lund Henriksen; Hedda J. Bjerkli (heddajbjerkli@gmail.com); Hermod
Bakken; Isak Båtnes Lund; Jonas Pedersen; Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund;
Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng Thomassen; Scott Nordstrøm; Vilma Johansson (Vilma123@gmail.com)
Kopi: Else Elvestad

Emne: Referat fra møte i Ungdomsrådet 13.02.19
Vedlegg: Referat fra møte 13.02.19.docx
Hei J
 
Sender over referat fra møte 13.02.19.
 
Neste møte er onsdag 27.mars kl. 15:30 – 17:00.
 
God helg!
 
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma. Nordreisa.   
Tid 13.februar 2019 kl. 15:30 – 17:00.  

 
Tilstede:  Oda Fossvoll.  

Ramona Soleng Thomassen.  
Isak Båtnes Lund.  
Alf-Sindre Einevoll.  
Hermod Bakken. 
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli.  
Anna Lund Henriksen.  
Scott Nordstrøm.  

 

 

 

Sakskart 

 

1/19 Info fra utvalgsmøtene.  

3/19 Hjem for en 50-lapp: 

4/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd: 

5/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

6/19 Logo 

7/19 Høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

8/19 Eventuelt:  
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1/19 Info fra utvalgsmøtene:  

Ingenting å meddele resten av rådet.  

 

 

3/19 Hjem for en 50-lapp: 

Hvordan har ordningen fungert f.eks. i juleferien? Noen erfaringer?  

Tilbakemeldinger om at tidspunktet for kjøring er veldig begrenset. Her i Nordreisa kjører taxien kun 
kl. 01, og da må man ha booket bil innen kl. 22:00 samme kveld. I tillegg kan tilbudet brukes kun med 
kjøring fra sentrum. Mange ungdommer er ikke i sentrum, men kunne fortsatt trengt skyss hjem da 
det ikke er noe form for kollektivtrafikk her. F.eks. hvis man oppholder seg i Sørkjosen eller andre 
steder er det langt å gå for å komme seg til taxisentralen.  

Oda tar tilbakemeldingene videre til Ungdommens Fylkesråd da de jobber med dette tilbudet.  

 

 

4/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd: 

I etterkant av ny kommunelov som Stortinget vedtok 11.juni 2018 er det fastsatt at alle kommuner 
og fylkeskommunes skal opprette ungdomsråd eller annet vedvirkningsorgan for ungdom. På 
bakgrunn av dette er det kommet et Høringsnotat med forslag om forskrift for kommunale og 
fylkeskommunale råd for ungdom. Høringsfrist 1.april 2019.  

Vi diskuterer denne saken, og bestemmer at alle i Ungdomsrådet skal lese høringsnotatet før vi 
kommer med tilbakemeldinger. Hermod har sendt link på en forenklet utgave til medlemmer og 
vara på facebook med oppfordring om å lese den. Tilbakemeldingene kan sendes til Silje på mail 
eller Facebook. Frist: 17.februar.  Silje forfatter en tekst av alle tilbakemeldingene som sendes ut til 
Ungdomsrådet for gjennomlesning før vi sender det inn. Frist for å sende inn er 1.april.  

Rust og Ungdommens fylkesråd har begge jobbet med en uttalelse.  

 

5/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

Ramona og Oda oppdatere de andre på hva saken gjelder. Det besluttes at Ramona skriver et innlegg 
på Facebook-gruppen vår for å få med flere til en arbeidsgruppe for å jobbe videre saken. Helst 2-3 
stk til.  

Silje sjekker opp muligheter for hvem som kan utføre dette og pris. Sjekker opp mulige 
støtteordninger.  
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6/19 Logo 

Gjennom Nordreisa kulturskole har vi kommet i kontakt med to ungdommer som ønsker å bidra med 
å lage en logo til Nordreisa ungdomsråd. Disse to er Emma Nyvoll og Erling Johansen.  

Prosessen blir slik at de to utarbeidet et forslag til logo, og ungdomsrådet stemmer over hvilken av 
de to vi ønsker å bruke.  

Elementer som ønskes å være i logoen: Kommunevåpen, «ungdomsrådet», Storeste.  

Farger: «Nordlysfarger».  

Foreslår at vinneren får 1000 kr i betaling for jobben og nr. 2 får 500 kr. Stemmer over dette: 
Enstemmig vedtatt.  

Silje tar kontakt med de to i løpet av denne uken.  

Planen er at logoen kan brukes for å promotere Nordreisa ungdomsråd.  

 

7/19 Vår og høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

Ungdomsrådet ønsker å arrangere en kveldsturnering i samarbeid med Påskelandsbyen i år også. 
Vi beslutter at det settes ned en arbeidsgruppe på dette: Isak, Hermod, Silje. Kanskje et par til kan 
være med?  

Dato: Torsdag 11.april.  

Grener: Det diskuteres en del fram og tilbake ang. grener. I fjor var tilbakemeldingene at volleyball 
ble for vanskelig, og at flere ønsker fotball. Ungdomsrådet tror også at vi kan trekke flere folk med å 
ha fotball.  

Forslag fra Hermod om innebandy og fotball: Enstemmig vedtatt.  

Silje tar kontakt for møte i arbeidsgruppen.  

 

 

8/19 Eventuelt:  

Nordreisa kommune har lyst ut midler med frist 1.mars om midler til arrangement. Forslag 
fra Hermod om å sende søknad om støtte til kveldsturneringen. Forslag at Hermod med 
hjelp fra Silje forfatter en søknad på dette.  

 

Utsettes til neste møte:  

Rekruttering av nye medlemmer til ungdomsrådet:  

Bruke våren på å rekruttere folk til nytt ungdomsråd? Hvordan?:  

Stands? Kampanje på Facebook?  

Noen som kan tenke seg å bli gjenvalgt?  
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Første møte med nytt ungdomsråd til høsten?  

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 14.02.19.  
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 31.01.2019 10:13:17
Til: Else Elvestad; Hermod Bakken; Øyvind Evanger
Kopi: 

Emne: Årsrapport Barn- og unges kommunestyre 2018
Vedlegg: Årsrapport BUK 2018.docx
Hei,
 
Sender årsrapporten til orientering.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Barn – og unges 
kommunestyre 

Nordreisa 
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ÅRSRAPPORT 2018 

 
ANSVAR OG RETTIGHETER 

Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og 
skaffe unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse.  
Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges 
kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å videreformidle saker til andre 
politiske råd og utvalg. 

 

ORGANISERING 

Ordfører i BUK: Hermod Bakken.  

Rådmann i BUK: Øyvind Evanger.  

Møtesekretær: Bernt Sandtrøen.  
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HVA HAR SKJEDD I BUK 2018? 

 

MAI 

14.mai: Forberedelsesmøte i BUK, Formannskapssalen.  

Sammen med ordfører i BUK Hermod Bakken, assisterende rådmann Siv-Elin Hansen, 
møtesekretær Bernt Sandtrøen, Ellinor Evensen og ungdomskontakt Silje Båtnes settes det 
opp en plan for selve møtet 4.juni. Flere ideer kommer frem, og vi blir enige om at vi skal ha 
tema: SØPPEL.  

De innsendte sakene gåes gjennom.  

 

 

JUNI 

4.Juni: BUK- møte, Halti kultursal.  

20 ungdom fra 5.klasse til 3.klasse på Storslett skole, Rotsundelv skole, Reisa Montessoriskole, 
Nord-Troms videregående skole og Nordreisa ungdomsråd deltok på møte.  

Det var innlegg fra Dag Funderud og Hanne Henriksen. Inger Birkelund fra Ihana var leid inn 
som prosessleder for workshopen. (Se vedlegg.) Ungdommene jobbet både felles og i grupper 
med problemstillingen: «Hva kan ungdommer/BUK gjøre for å forhindre plast og forurensning 
av miljøet?» 

I etterkant av workshopen gikk BUK gjennom sakslisten, og ungdommene fikk gå frem på 
talerstolen for å fremme klassens saker.  
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DESEMBER 

4.Desember: BUK-møte.  

Møte ble dessverre avlyst pga. tentamen på skolene. I felles beslutning med ordfører i BUK, 
Hermod Bakken, utsettes møte til 7.februar 2019. Videre planlegges det å ha BUK-møtene 
fast i februar og september.  
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OVERSIKT FRA ÅRET 

 

Antall møter: 2 møter.  

Antall saker: 13 saker.  

Antall deltagere: 20 ungdommer fra 5.klasse – 3 vgs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 09.01.19.  
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Vedlegg:  

 

RAPPORT IDÉPROSESS BARN- OG UNGES KOMMUNESTYREMØTE I NORDREISA  

Halti Kulturscene, 4. juni 2018 

 

Problemstilling: 

Hva kan ungdommer/BUK gjøre for å forhindre plast og forurensning av miljøet? 

 

1. VELGE RETNING: Hva er de viktigste utfordringene med plast/forsøpling for oss? 
 

Vi fikk innspill på tavla som vi etterpå kategoriserte under ulike retninger: 

VANER/HOLDNINGER: Folk er ikke bevisst. Folk kaster søppel i naturen – det ser fælt ut. Det 
finnes for lite søppeldunker.  

MENGDEN PLAST: Plast brytes ikke ned naturlig, plast forurenser både dyreliv og liv i havet, 
mer plast enn fisk i havet om noen år, plast går inn i næringskjeden og blir etterhvert mat for 
dyr og mennesker 

EMBALLASJE: For mye plastemballasje 

INNHOLD: mikroplastinnhold i tannkrem, mikroplast i klær, kunstgress 

 
BUK valgte deretter retning videre i prosessen, og prioriterte å jobbe videre med følgende 2 
utfordringer: 1) Folk er ikke bevisst og har vaner som er utfordrende og 2) plast brytes ikke 
ned naturlig og mengden plast i naturen blir en utfordring 

 

2. SKAPE IDÉER: Hva kan ungdommen sette i gang med for å redusere utfordringene?  

 

2 valgte idéer fra hver gruppe: 

 Dyrere plastposer pga av at færre vil kjøpe ny for hver gang (9 stemmer) 
 Lære mer om plast på skolen (3 stemmer) 
 Holdningskampanjer – lage reklame for å endre folks sine holdninger. Spille på folks 

følelser for å nå fram, eks. dyr som er plaget av plast/forsøpling (2 stemmer) 
 Tøyposer – sy kule tøyposer som folk kan kjøpe/bruke i stedet for plastposer (1 stemme) 
 Skilting – sette opp skilt der folk oppfordres til å rydde etter seg 

 

Andre idéer: 

Plukke søppel/arrangere søppelplukking 
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Forby unødvendig plast 

Flere søppeldunker på Kvennes/nærområdet 

Kildesortering 

Gjenbruk 

Lage erstatningsmateriale for plast 

Lage advarsler inspirert av tobakksvarer 

Bli mer bevisst på sortering 

Bruk matboks, ikke poser 

 

3. IDÉLANDING: Hvilke konkrete tiltak kan vi bli enige om i dag? 
 

BUK ble enige om følgende 2 tiltak som igangsettes nå: 

1. Kontakte Framtid i Nord for å få vise at BUK støtter høyere/økt avgift på plastposer.  
Ansvarlig: Hermod, Odin og Scott. 

Tid: Innen én uke.  

2. Ta opp med lærere, rektor, sosiallærer og elevråd at vi ønsker å lære mer om plast og 
forsøpling på skolen. Elevrådet kan også melde saken opp til Skolemiljøutvalget, da blir også 
politikere og foreldre involvert.  

Ansvarlig: Alle på hver sin skole 

Tidsfrist: På neste elevrådsmøte 

 

Fra Inger: Takk for topp innsats fra dere alle! Dere er en engasjert og flott gjeng! 

 

Storslett 4.6.2018 

Inger Birkelund, referent 
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Møteinnkalling i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma.  
Tid 27.mars 2019 kl. 15:30 – 17:00.  

 
Tilstede:  Anna Elisa Lund Henriksen, leder.  

Oda Fossvoll.  
Ramona Soleng Thomassen.  
Isak Båtnes Lund.  
Alf-Sindre Einevoll.  
Hedda J. Bjerkli.  
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Scott Nordstrøm.  
Hermod Bakken.  

 

Sakskart 

9/19 Info fra utvalgsmøtene.  

10/19 Forberedelse til møte i kommunestyre 29.03.19 

11/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd.  

12/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

13/19 Logo:  

14/19 Høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

15/19 Kveldsturnering 

16/19 Eventuelt:  
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9/19 Info fra utvalgsmøtene. 

Anna og Ramona deltok på Rust-møte forrige uke. Der ble det gjort valg av ny leder og 
nestleder. Ramona ble valgt som nestleder i Rust for det neste året. I tillegg ble det brukt en 
del tid på å snakke om hva som kreves for å ha en ungdomsklubb.  

Nordreisa Ungdomsråd fikk innvilget 5000 kr fra Rust til Kveldsturneringen 11.april.  

Fra Helse- og oppvekst sitt siste møte var det vara Mathilde Eriksen som stilte.  

 

10/19 Forberedelse til møte i kommunestyre 29.03.19 

Vi går gjennom saker som vi får fra politisk rådgiver Øyvind Evanger.  

De sakene som vi har gått igjennom er:  

- FO 2/19: Interpellasjon fra Hilde Nyvoll.  

- RS 3/19: Konsekvenser for foreslått nedlegging av Storslett Trafikkstasjon.  

- PS 9/19: Kulturskole og gymsal.  

- PS 10/19: Rotsundelv skole – renovering.  

 

Vi diskutere særlig saken om Storslett Trafikkstasjon, og at dersom denne nedlegges vil det 
ha stor konsekvens for ungdom i Nordreisa og Nord-Troms. Vi følger opp denne saken i 
etterkant av kommunestyremøte 29.03.19.  

Oda Birkelund (vara for Scott Nordstrøm) og Jonas Pedersen (vara for Hermod Bakken) 
deltar på kommunestyremøte. Silje sender de sakene som er mest aktuell til de så de er 
forberedt.  

 

11/19 Høring: Ny forskrift for ungdomsråd.  

Vi leser gjennom høringssvaret som er skrevet på bakgrunn av de punktene medlemmer av 
Ungdomsrådet har meldt inn. Høringssvaret ble enstemmig godkjent, og Silje sender dette 
inn til Regjeringen i løpet av denne uken. Siste frist er mandag 1.april.  

 

12/19 Stedsutvikling – prosjekt Rust-konferansen 2018: 

Vi danner arbeidsgruppe på dette:  

Ramona, Hedda, Isak og Silje.  

Silje setter opp en plan og innkaller til møte i arbeidsgruppa etter påske.  
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13/19 Logo:  

Fremvisning av logo: Saken er utsatt.  

 

14/19 Høstens planer og rekruttering til ungdomsrådet: 

Tidligere har valg av ungdomsråd vært gjort på høsten, som resulterer i at det tar lang tid før 
rådet er ordentlig i gang. Vi har diskutert dette i Ungdomsrådet, samt i Rust, og foreslår at vi 
gjør valget på våren, og at første møte med nytt ungdomsråd blir på høsten etter skolestart.  

Måten valget gjøres på er følgende: 

- Storslett Ungdomsskole: Anna, som er leder, går sammen med en eller to medlemmer som 
går på ungdomsskolen inn til alle klassene. Her bruker de noen få minutter for å informere 
om ungdomsrådet, før de rekrutterer 2 medlemmer fra hvert klassetrinn. (2 fra 8.klasse, 2 
fra 9.klasse og 2 fra 10.klasse.) Siden de begynner i et høyere klassetrinn fra høsten av så må 
vi også innom 7 klasse for å rekruttere.  

Dersom flere er interessert gjøres det en avstemning i klassen der og da. De aktuelle må da si 
noe om hvorfor de vil være med i Ungdomsrådet.  

- Reisa Montessoriskole og Strømfjordnes skole: Vi avtaler tid med rektor for når vi kan 
komme for å rekruttere 1-2 fra ungdomstrinnet.  

- VGS: Anna og 1-2 medlemmer fra VGS får ansvaret for å rekruttere fra VGS.  

 

Vi tar sikte på å gjøre dette i juni når det har roet seg med tentamen og eksamen.  

Silje avtaler dag og tid med skolene og med de som skal være med.  

 

15/19 Kveldsturnering 11.april 2019 

Hvor langt har vi kommet og hva gjenstår?  

- Arrangementet ble publisert i forrige uke på facebook og Nordreisa kommune. I tillegg 
henges det opp plakater torsdag denne uken på skolene.  

Alf Sindre henger opp på Storslett U.skole, Hedda på Strømfjordnes, Ramona henger opp i 
Oksfjord, Anna på VGS.  

- Dommer: Vi har rekruttert to dommere til turneringa. Erling Einevoll, innebandy. Han stiller 
fra kl. 19. Marius Eriksen, fotball. Han stiller når fotball-delen begynner. Kan Hermod også 
være dommer når det trengs?  

- Silje setter opp en oversikt med vaktskift for kantina, sekretariat (speaker, musikk, klokka 
og mål.) inngangen (lotteri). Vaktskift: 1 time per stk.  

25



- Anna tar ansvar for å dele ut premie til vinnerlagene: Gavekort på pizza på Bios og På Taket 
til vinnerlagene i innebandy og fotball.  

- Lotteri: Silje ordner klart lotteri.  

- Oda F snakker med Øyvind Evanger ang ipad da det kanskje er mulighet å få sponset en fra 
kommunen som vi kan lodde ut. Dersom dette ikke går handler vi en på Elbutikken. (Billigste 
kostet 3000 kr.) 

- Hedda snakker med Strømfjordnes skole ang innebandy-utstyr som de har på idrettshallen. 
I tillegg snakker Oda B med Storslett U.skole om utstyret det.  

- Silje kjøper inn fotball og ekstra baller til innebandy, fløyter.  

- Silje purrer på økonomiavd ang muligheten for å bruke vipps.  

- Salg: Pizza, brus (bokser), godteri, sjokolade, frukt. Silje handler.  

- Isak snakker med Coop ang sponsing av frukt.  

- Oppmøte kl. 1630 på idrettshallen 11.april. Silje ordner liste over hvem som gjør hva.  

 

16/19 Eventuelt:  

Ingen saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Silje Båtnes, 28.03.19.  

26



Fra: Silje Båtnes
Sendt: 28.03.2019 10:42:40
Til: alfsindrefotball@gmail.com; Anna Elisa Lund Henriksen; Hedda J. Bjerkli (heddajbjerkli@gmail.com); Hermod
Bakken; Isak Båtnes Lund; Jonas Pedersen; Janne.tommerhoel@nordtroms.net; Mathilde Eriksen; Oda Birkelund;
Oda Kristine Fossvoll; Ramona Soleng Thomassen; Scott Nordstrøm; Vilma Johansson (Vilma123@gmail.com)
Kopi: Else Elvestad

Emne: Referat fra møte Ungdomsrådet 27.mars 2019
Vedlegg: Referat fra møte 27.03.19.docx
 
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 Bankkto: 4740
05 03954

Postboks 174, 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01 Org nr: 943 350
833

E-post:
postmottak@nordreisa.kommune.no
 

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune  
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Høringsuttalelse – ny forskrift for ungdomsråd. 

av Nordreisa Ungdomsråd.  

 

Høringsuttalelse til ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for 
ungdom Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om råd for 
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom med høringsfrist 1.april 2010. 
Forskriften hjemles i kommuneloven.  

  

Høringsinnspill fra Nordreisa ungdomsråd har i møte 27.03.19 behandlet forslaget til ny forskrift.  

Ny kommunelov vedtatt i juni 2018 pålegger kommuner å ha ungdomsråd og definerer 
representanter i ungdomsråd med samme regler som folkevalgte. Nordreisa ungdomsråd ønsker å 
stille seg bak uttalelsen til Nord-Troms ungdomsråd hvor det påpekes viktigheten av at ungdommers 
medvirkning og samfunnsengasjement ikke kan betegnes som fravær i skolen. Deltakelse i 
ungdomsråd må synliggjøres som mål i læreplaner og godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.   

FORMÅL: I Nordreisa kommune har vi både ungdomsråd og barn- og unges kommunestyre. I 
ungdomsrådet har vi medlemmer fra alle klassetrinn fra 8.klasse til 3 vgs. Vi gjennomfører møter 
hver 6 uke og oftere ved behov. I tillegg er vi i samtaler via nett når det trengs. Medlemmene i 
ungdomsrådet deltar også i utvalgsmøter samt kommunestyre.  

Barn- og unges kommunestyre arrangeres 2 ganger per år. Da møter elever fra 5.klasse til 3 vgs, samt 
ordfører og sektorleder i oppvekst- og kultur. Her går vi gjennom innsendte saker.  

Nordreisa ungdomsråd erfarer at vi har mer reell medvirkning, og vi jobber med saker gjennom hele 
året. I barn- og unges kommunestyre er det vanskelig å følge opp de innsendte sakene siden det kun 
er møter 2 ganger per år. Det er mer en arena hvor barn og unge kan oppleve og lære hvordan det 
politiske systemet fungerer. Vi ønsker av den grunn at den nye kommuneloven anbefaler 
Ungdomsråd som medvirkningsorgan. 

  

OPPGAVER: Forskriften gir ungdomsråd rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. For å sikre 
reell medvirkning ønsker Nordreisa ungdomsråd at ungdomsråd gis muligheten til å uttale seg i alle 
saker, da de på mange måter vil påvirke barn og unges fremtid. Ungdomsråd må også få muligheten 
til å uttale seg om saker før avgjørelser tas.  

  

SAMMENSETNING OG ORGANISERING: For at et ungdomsråd skal lykkes og være aktivt i kommunene 
er det avgjørende at de har sekretariats hjelp. Dette for å sikre at driften opprettholdes, og for at 
ungdommene har en voksen kontaktperson. I Nordreisa kommune er ungdomskontakten sekretær 
for Ungdomsrådet. Noen av oppgavene er å sette opp møteplan som passer medlemmene og politisk 
rådgiver, innkalle til møter, sette opp saksliste i samarbeid med leder, skrive referat, være veileder 
under møtene, følge opp sakene og arbeidet i etterkant. I tillegg har sekretær oversikt over 
lønnsutbetaling, evt. arrangement som ungdomsrådet arrangerer, høringsuttalelser i samarbeid med 
medlemmene. Poenget er at sekretær for ungdomsråd gjør en hel del mer enn å være referent, og 

28



personen bør være engasjert i ungdomsarbeid. Det er ikke å anbefale at sekretariat samordnes med 
de øvrige rådene.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1216-17 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 22.01.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Nordreisa barn og unges kommunestyre 01.10.2019 

 

Teatergruppas bruk av Point 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Skisse ombygd kinosal i Nordreisahallen - Teatergruppas bruk av Point 

 

Rådmannens innstilling 
Teatergruppen kan fortsatt benytte stue og kjøkken i andre etasje av gamle Solvoll skole til 
teateraktivitet til faste tider.  
Alternativ kan den nye ungdomsklubben benyttes til faste tider i samråd med 
ungdomskontakten. 
 
 

Saksopplysninger 
Bruk av gamle Solvoll skole som ungdomsklubb opphører, og vil bli flyttet til den gamle 
kinosalen i Nordreisahallen.  
 
Gamle Solvoll skole har vært møtested også for andre aktiviteter, og da spesielt musikk og 
kultur.  
 
Teatergruppen har hatt og har fortsatt gamle Solvoll skole som øvingssted. Teatergruppen vil 
fortsatt ha tilgang til gamle Solvoll skole for sin aktivitet.  
 
Det vil være fullt mulig å gi teatergruppa tilgang til den nye ungdomsklubben om det er 
ønskelig. Teknisk løses dette ved at teatergruppa får sine faste tidspunkt å være der, og at det 
styres ved en låsbrikke som gir tilgang til lokalet på definerte tidspunkter. Er det behov for å 
benytte lokalet på andre tidspunkt, lar det seg også løse ved bruk av låsbrikken. Dette må gjøres 
i samråd med ungdomskontakten i Nordreisa kommune. 
 
En stor fordel ved å flytte aktivtet til den gamle kinosalen er at den blir universelt utformet. 
Dette gir tilgang for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Ombyggingen vil gjennomføres i første halvdel av 2019. 
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Vurdering 
Teatergruppen har, og vil fortsatt ha til tilgang til stue og kjøkken i andre etasje på gamle 
Solvoll skole til sin aktivitet. Alternativt kan den nye ungdomsklubben benyttes av 
teatergruppen. 
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Elevrådet ved Straumfjordnes skole

Straumfjordnes 191

9151 Storslett Straumfjordnes skole 16.4. ZOIQ

öet E E.

Barn og unges kommunestyret  i  Nordreisa .  , 7 '
(5/ 1 003

Søknad om støtte til lekeapparater

Iforbindelse med klasseråd dette skoleåret, har det kommet inn flere ønsker fra ulike klasser om å

oppgradere uteområdet med flere lekestativ. Det er spesielt sklie, klatrevegger, disser og zipliner

som har vært nevnt som aktuelle apparater.

Straumfjordnes skole er en skole med 80 elever, fordelt på 1.-10.trlnn. Skolen driver uteskole

gjennom hele året på småtrinnet og bruker ofte uteområdet som klasserom også på de øvrige

trinnene.  .  I tillegg har elevene 45 minutter utetid midt på dagen, og det gjør at mange elever liker å

ha ulike aktiviteter å gjøre.

Elevrådet har vurdert ulike alternativer og kommet fram til at vi ønsker å se på muligheten til å kjøpe

sklie, klatreknotter, dissestativ og zipliner. (se vedlegg 1)

Vi tenker at oppgraderingen skal gjennomføres i forbindelse med dugnadstimene som vaktmesteren

vår organiserer, hver høst og vår.

Vi søker derfor om støtte til dette og håper på en positiv tilbakemelding fra dere.

Med vennlig hilsen elevrådet ved Straumfjordnes skole ved

Lars *lålfns MM
Mail? davidaQshwm  * ldMSSkOltJ/lo
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Budsjett Iekeapparater

Klatreknotter

Monsoon 4 svingkarusell

Rutsjebane

Innstigningsdel til rutsjebane

Zipliner

Material til klatreve

SUM

1499,-

35.500,-

18.600,-

3.100,-

1.690,-

3000  -

64.923  -
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_10.4 2019 Slackers Zipline Taubane  90  feet:  Ha din  egen  taubane  i hagen  (27 meter) - Teknikmagasinetno

Maksimal  vekt på bruker er 91 kg. Fra  8  år og oppover, alltid  med en voksens  tilsyn.  Lengde 27 meter.

1699,-
« Fri frakt ved  kjøp over 299 kr

«  Åpent  kjøp i  30 dager

« Returner enkelt  i butikk

«  Fri frakt ved  kjøp over 299 kr

« Åpent  kjøp i  30 dager

« Returner enkelt  i butikk

" ;— =';e:,t<ääet'

Leveringstid 2-5 dager

fl Vis lagerstatus i  butikk »
Hent  i  en av våre 34  butikker

BESKRIVELSE

Din helt egen taubane!
Din helt egne taubane som du kan sette opp i  hagen eller ute på landet! Banen monteres raskt og enkelt opp mellom to trær og kan bli  opptil  27 meter

lang om du har nntimalt nlasserte trestammer Det ørenvennliøe håndtaket er iitstvrt med kulelager for at farten skal kunne bli så how som  miiliø.l

;
m— 1:; amw informasjonskapsler m:: I: ;,gjm nitli'ii in.—dna Mach) ut], r-iililf-i-J' it EM um: tim im l; ul:— WA,“ up, we}! ? ll  H  mm;l

L.A.—m..- ../

https://www.teknikmagasinemo/produkter/aktiv-lek-streetsport/streetsport-aktiv~lek/utelek/slackers-zipline-taubane—90-feet?gclid=CiCAjwqLblBRBYEiwAV3pCJqESXR-1-lvLAprCeVbawVNQXHtAic1  qSXGISqEU  .  .. 3/7
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Terreng- eller tilkoblingsrutsjebaner i  stål
med lakkerte sider.

Art.nr. 7701
Rutsjebane fallhøyde 60 cm
Lengde: 2  meter. Kr.  9.800,-

"AHN lek"

 

Art.nr. 7702
Rutsjebane fallhøyde 120 cm
Lengde:  3 meter. Kr. 11.300,-

Art.nr. 7703

Rutsjebane fallhøyde 180 cm
Lengde: 5  meter. Kr.  18.600,-

lnnstigningsdel til terrengrutsjebane
Art.nr. 7701-7702-7703  er påbudt!

Art.nr. 7705

Platå til rutsjebane

Størrelse: 1,2 x  12m

Kr.  8.500,-

 

»: ' ,! __ .

3;

&

Art.nr. 7700
lnnstigningsdel til
terrengrutsjebane

Størrelse: 1,2  x 0,1m

Kr. 3.100,-

 

"Li

;;;l
3

Art.nr. 220920
Tunnelrutsjebane

Art.nr. 220995
Spiralrutsjebane

Art.nr. 220990

Spiralrutsjebane
Art.nr. 220930
Tunnelrutsjebane

Fallhøyde  2 m Fallhøyde  2,5 m Fallhøyde 1,5  m Fallhøyde  2 m

Kr.  39.800,- Kr.  49.800,- Kr.  29.800,- Kr.  33.000,-
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(Ex.

Art.nr. GM1611

Saturn huske for
rullestolbruker

Kr.  75.200,-

(3

"i!f“;

.'-:-

"OI

Arealbehov:

Størrelse:

Fallhøyde:

Underlag:

Aldersgruppe:

:.

fr,1

.-
,!,

',4 ."'

a

6m x 7m

3,0 x1,93 x 2,61m

Under 1m

Sand/støtmatter

)

Alle priser ex.

w .

"t etc u

rt.nr. GM0724 Monsoon  4  Svingkarusell

Størrelse: Ø:3,60m
Arealbehov: Ø:9,55m
Fallhøyde: 0,42m

Kr.  35.500,-

 

‘ell

;! 1
.f' l

I'll

Art.nr. GM1601NS "on "  .  o

PIUtO hUSke Arealbehov: 7,5m x 2,13m

Størrelse: 2,1 x 2.0 x 2,3m

Kr. 29500,- Fallhøyde: Under 1,3m
Underlag: Sand/støtmatter

Aldersgruppe: —

mva og frakt

?

 

'J-4
;:3

ri

%

f:

5

l
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40.4.2019 Metolius Mega  Pack  40 Pack  l  Gode tilbud hos addnatureno

Hjul—: ni run-nu nylwlw :.” «ll ' ~‘

um [mill wi‘, RETURRETT  GRATIS  RETUR

*  add nature

BtS'l'lLL INNEN — w  .  «.5A511NDEKVHMORGEN'

Q  Finn ditt ønskede produkt

KL/ER SKO UTSTYR FRILUFTSLIV  KLATRING  LØPING

?).—ly munn-e; N  H'~,;_...z:, 'wnuigxnlntyv ‘Vu'ul‘guhjclk-sl ?» Metellus Mega Pack 40 PackMm

  

:‘wsHll linwa» ng vl Srllilti : w  ,v "' », ', 'péa mmdle vm'e:  m  999  m

AKTIVITETER

l HI '» HAK l PA MINDRE VARER FRA 999 KR

BARN OUTLET MERKER

A.'-  fo.—  au- ~'

Metolius Mega  Pack  40 Pack

(2019)
Skriv en .cmn'neldelse

1 499 kr
Inkl nmm>,

Pa laget.

I. L; .(. l HMF-JLH l M H-M N

 

Q? Lägg till i ønskeliste

(lal-na Betal enkelt  i  mindre avdrag

Prgdukmegkrlvelse ;pesifikasjoner

Ej — ' :rz—natlöretur

httpszllwww.addnature.no/769149.html?gclid=CiCAjqblBRBYEiwAV3pCJqM8T0267b6UBODQ4H5Nm-HWtG8cN1Zbyn—lTbuKnnEgONNF1hHRoCDecQAvD_BwE&_cid=21_1_-1__9_2602_769149_%7Bcreativ... 1/4
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