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MØTEREFERAT  
 

 

Prosjekt: Sørfold ungdomsråd 2015 - 2016. 

Referat fra: Referat, møte Sørfold Ungdomsråd, 09.03.16.    

Tid: kl. 10.15  – 15.30      
   

 X  Camilla Hansen  Straumen skole   X   Pål Reffhaug  Nordsida Oppvekstsenter  
         

X   Ylva Koskinen  Straumen skole   X   Audun Ruud Sevaldsen Nordsida Oppvekstsenter  
         

X   Eirik Bendiksen  Straumen skole   X   Simen Engan  Røsvik skole  
         

X  Hanna Thuv Edvardsen Videreg. Skole   X   Odin Wold Gleinsvåg  Røsvik skole  
         

 

 
Saksnr. Tekst/sak 

 

04/16 

 

 

 

 

 

Orienteringssaker  

a, Gjennomgang av referat fra forrige møte.   

UNGdata : Steinar orienterte om at elevene vil bli informert om resultatene av 

`trivselsundersøkelsen`  UNGdata og at resultatene vil bli brukt av skolene, 

administrasjonen i kommunen og politikerne for å arbeide for at barn/ unge skal ha 

det så bra som mulig.  

 

b, Sommerjobb for ungdom.  

Alle fra 10. klasse til og med 17 år kan søke på 2 ukers sommerjobb. Søknadsfrist 

20. april. Info og søknadsskjema på kommunens hjemmeside.  

 

c, Basecamp Salten, Meløy, 9. – 11. september. ved foten av Svartisen / Engabreen.  

Inntil 20 deltakere fra hver kommune. For dere fra 8. klasse til og med fylte 18.år.     

 

d, Kommunereformen.  
29. mai planlegges det folkeavstemming om vi i Sørfold ønsker å være egen 

kommune i framtida, være en del av en Indre Salten-kommune eller være med i en 

(stor)Salten-kommune.   

Sørfold Ungdomsråd mener: Sørfold kommune bør la 16.åringer få delta i 

avstemminga. Mange kommune har bestemt at 16-åringer skal få stemme og det bør 

også Sørfold gjøre. Før dette er det viktig med god informasjon og at skolene har 

dette som tema. Kan kommunen organisere et åpent møte hvor det legges opp til 

informasjon + en debatt mellom deltakere som kan fronte sitt syn?  

 

e, Nettmobbing / mangel på nettvett.   
Sørfold kommune (samarbeidsteam barn/ unge) og politiet har hatt møte og utvekslet 

informasjon om hvordan det `står til` i Sørfold.  Madelene Johnsen og Holmvik og 

Marie Ims er ungdomskontakter i politiet og har forebygging som hovedoppgave.  

Verken politiet eller kommunen har store bekymringer når det gjelder ulovlige for-

hold, bortsett fra at det skjer triste og ulovlige forhold på nettet. 

 

 

 Røsvik samfunnshus og Røsvik Mottakssenter.  



Saksnr. Tekst/sak 

 

04/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusjon fra dette møtet:  
Politiet følger med og tar tak i ulovlige forhold, men alle må være med å forebygge. 

De skal ut til skolene og snakke med elever, ansatte og foreldre (Foreldremøter) 

Politiet og kommunen skal ha et samarbeid om dette.  

 

f, Planlagte ungdomstiltak framover.  
19. mars : Rock mot Rus  (ungdomsklubbene arrangerer tur, 8 påmeldte)   

  4. april:  Språk-kafe på biblioteket (elever Straumen skole – beboere på  

                 mottakssenteret)  

  6. april : Aktivitetsungdomsklubb , Sørfoldhallen, kafe- bordtennisturnering, m.m. 

18.juni   : Ungdomsarrangement , Kraftfestivalen (se sak seinere)  

 

05/2016 

 

Besøk på mottaksenteret i Røsvik. (kl. 12.30 – 13.30)  

10 ungdommer fra senteret møtte SUR og Steinar fortalte om rådet som en viktig del 

av lokaldemokratiet. SUR-medlemmene snakket med beboerne en-til-en og viste 

bilder av seg selv, hjemstedet, familien og hva de holdt på med på fritida. Veldig 

positivt ! Steinar orienterte om ungdomsarrangement og inviterte dem til disse.  

Konklusjon: Svært hyggelig og SUR oppfordrer andre til å besøke dem.   

06/2016 

 

Ungdom og bruk av treningsrommet i Sørfoldhallen.  

Reglene er at ungdom fra 16. – 18 år år kan bruke rommet, men bare sammen med 

en voksen. SUR mener at aldersgrensa bør senkes til 16 år. Det er ikke alltid at 

foreldre kan være med. Steinar forklarte at personer trener på eget ansvar og at en 

person under 18 år ikke kan være ansvarlig. Derfor må en voksen være med.  

SUR mener : Aldersgrensa bør senkes til 16 år. Det kan gjennomføres et kurs 

spesielt for de under 18 år slik at de får opplæring/ godkjenning. Steinar undersøker. 

   

07/2016  

 

Styrking av helsesøstertjenesten.  

Kommunene i Norge har i 2015 og 2016 fått penger fra Staten for å styrke 

helsesøstertjenesten, men dette er ikke øremerkede midler. Dette betyr at 

kommunene kan bruke tilskuddet til hva de vil.  

 

SUR mener: Både elevene, skolene og ungdomsrådet synes at helsesøster bør være 

oftere ute i skolene enn nå. F.eks. er en dag annenhver uke (Nordsia og Røsvik) for 

dårlig. Ungdomsrådet ber om ei tilbakemelding til neste møte om hvorfor ikke 

Sørfold kommune ikke bruker pengene fra Staten slik meningen er.  

08/2016  

 

 

 

Ungdomsarrangement / konsert 18. juni under Kraftfestivalen.  

Festivalsjefen har budsjettert med kr. 20 000 til dette arrangementet + at SUR har 

vedtatt å bruke kr. 25 000. Dette må dekke alle utgifter.  

SUR er ansvarlig for alt unntatt kiosksalg som ungdomsklubbene har ansvar for.  

Mye diskusjon om hvilke band/ artister som kan føre til at mange kommer.  

Arrangementet kan ikke gå med underskudd.  

Konklusjon: Leder Hanna snakker med Andreas Kopland Berger (kulturskolelærer) 

og de ser på muligheter for hvilke artister som kan opptre.  

 

 

 

 

Neste møte : Torsdag 21. april, kl. 09.45 på Straumen.  

 

Saker: - SUR ønsker praksisplasser (9.-10. klasse) innenfor pleie- og omsorg  

               (rekruttering til yrket, trivselskapende tiltak for eldre, arbeidserfaring)   

            -  Bør SUR ha UKM som fast oppgave ? Vi diskuterer om vi skal få endret  

               vedtektene. SUR trenger kanskje å ha praktiske oppgaver i stedet for bare å  

               sitte på møter og bare mene noe.   

   

 

Steinar Strand, møtereferent  


