
Innkalling til møte i Sørfold ungdomsråd

Dato: onsdag 23.september 2020

Tid: 09.30 - 12.00

Sted: Bakeriet

Medlemmer: Gunnar Kugappi, Isak Sjøgård Pettersen, Mina Othelie Øwre, 
                      Jakob Bjørknes, Mats Moen Mareliussen, Sol Ravna Jensen Drabik og     
                      Juliana Rebeca Leal Alves 
             

Varamedlemmer (møter etter nærmere beskjed): Silja Kristine Hedstrøm Nilsen, Joakim 
Fredriksen Pedersen, Nora Kjær Olsen og Maren Andrea Engan. 

Ungdomskoordinator: Sveinar Aase

_______________________________________________________________________

Sak 28/20 Godkjenning av innkalling

Sak 29/20 Referatsak - Reglement for Sørfold ungdomsråd vedtatt av Sørfold 
kommunestyre

Sørfold ungdomsråd vedtok forslag til reglement for Sørfold ungdomsråd i møte …..
Saken ble lagt frem for kommunestyret  som PS 51/20 Reglement for Sørfold ungdomsråd 

 Saksprotokoll i kommunestyret 16.06.2020:

Behandling:
Det ble ikke fremmet endringsforslag.

Vedtak:
 
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for Sørfold ungdomsråd, men med 
følgende korrigering:  
 
Siden Sørfold kommune ikke har hovedutvalg og begrepet folkevalgte organer dekker alle 
typer utvalg, blir punkt 3.2 og 3.3. slik:

3.2 Ungdomsrådet har møte- og talerett i alle folkevalgte organer i Sørfold
kommune. Ungdomsrådet kan sende to representanter til hvert møte i kommunestyret, 
formannskap og andre folkevalgte organer i kommunen.



3.3 Ungdomsrådet har følgende kontaktpersoner i kommunestyret:

• Ordfører
• Kommunedirektøren eller andre fra administrasjonen

Kommunestyret gir ungdomsrådet anledning til å holde fjernmøte når de selv ønsker dette, 
og innarbeider dette i reglementet slik:

5.5 Et møte kan holdes som fjernmøte hvis ungdområdet selv ønsker det.

Innstilling fra kommunedirektøren enstemmig vedtatt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglement for Sørfold ungdomsråd med endringene kommunestyret vedtok, følger på de 
neste sidene.



Reglement for Sørfold ungdomsråd 



Lovgrunnlag:


Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 jf. 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger).


1 Formål, virkeområde og vedtaksmyndighet  

1.1 Sørfold ungdomsråd er et organ for ungdomsmedvirkning i Sørfold. 

      

1.2 Rådet skal representere ungdommens interesser i kommunen og har rett til å uttale   
      seg i alle saker som gjelder eller har konsekvenser for ungdom. 

 

1.3 Det har en rådgivende rolle for Sørfold kommune, slik at folkevalgte organer og      
      beslutningstakere har et bedre grunnlag for sine avgjørelser i saker som angår 
      ungdom. 


1.4 Gjennom ungdomsrådet skal ungdom i Sørfold ha reell medvirkning, kunne påvirke    
      politiske saker og øke ungdommenes samfunnsengasjement. Videre skal 
      ungdomsrådet stimulere til politisk engasjement, og gi medlemmene opplæring og      
      erfaring i demokratiske prosesser.  
       

1.5 Ungdomsrådet kan ta opp egne saker. 


1.6 Alle kan melde inn saker som angår ungdom til Sørfold ungdomsråd.

       
1.7 Sørfold ungdomsråd er partipolitisk uavhengig.


2 Rekruttering, sammensetning og valg 

2.1 Avtroppende ungdomsråd foreslår rekrutteringsprosess samt antall medlemmer og      
      varamedlemmer til nytt ungdomsråd. Prosessen skal sikre bred rekruttering, både i    
      utenfor arbeidsliv, skole og utdanning, slik at ungdomsrådets medlemmer 
      representerer et størst mulig mangfold av ungdom i kommunen.

 
2.2 Kommunestyret bestemmer antall medlemmer og varamedlemmer før valg av nytt  
      ungdomsråd. Dette gjøres senest ved utgangen av mai det året nytt ungdomsråd skal    
      velges.


Vedtatt i kommunestyret 16.06.20  



2.3 Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om             
      medlemmer til det rådet.


2.3 Det er kommunestyret som velger ungdomsrådets medlemmer. 

      Kommunestyret tar utgangspunkt i de personene som er foreslått gjennom 
      rekrutteringsprosessen, men kan også velge andre personer.


2.4 Medlemmene i ungdomsrådet blir valgt for inntil to år om gangen.


2.5 Medlemmene må fylle 13 år i løpet av valgåret. De kan ikke ha fylt 19 år på  
      valgtidspunktet.


2.6 Som folkevalgt organ må ungdomsrådet også ta hensyn til kommunelovens krav om   
      kjønnsbalanse. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent hvis 
      rådet skal bestå av fire medlemmer eller flere. Hvis det bare er to eller tre 
      medlemmer, skal begge kjønn være representert.


2.7 Sørfold ungdomsråd konstituerer seg selv så snart som mulig etter at valget er   
      godkjent. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene og kan 
      fordele andre aktuelle roller til enkeltmedlemmer. Leder av ungdomsrådet er   
      møteleder, nestleder av ungdomsrådet er stedfortreder.  
      Kommuneloven gir ikke lov til å etablere en eller flere faste grupper (underutvalg eller       
      arbeidsutvalg) med medlemmer av ungdomsrådet for å behandle saker mellom         	         
      rådsmøter.


3 Involvering 

3.1 Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at Sørfold ungdomsråd mottar    
      sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen som mulig. På den måten har     
      uttalelsene fra ungdomsrådet mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal    
      følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken.

        

3.2 Ungdomsrådet har møte- og talerett i alle folkevalgte organer i Sørfold


  kommune. Ungdomsrådet kan sende to representanter til hvert møte i 
  kommunestyret, formannskap og andre folkevalgte organer i kommunen.


3.3 Ungdomsrådet har følgende kontaktpersoner i kommunestyret:

• Ordfører

• Kommunedirektøren eller andre fra administrasjonen


4 Administrasjon 

4.1 Sørfold kommune plikter å stille med tilstrekkelig sekretariatshjelp, heretter kalt 	
      koordinator. Koordinator har rett til å møte og tale på ungdomsrådets møter, men har     
      ikke stemmerett i ungdomsrådet.  



4.2 Koordinator skal tilrettelegge for at ungdomsrådet kan gjøre jobben sin på en god 
      måte og har ansvar for 


• Praktisk tilrettelegging, forberedelse og gjennomføring av møtene

• Å forberede saksliste og saksdokumenter og sende ut innkalling

• Å føre referat fra rådsmøtene (i protokoll/møtebok)

• Nødvendig opplæring av ungdomsrådet 

• Nødvendig oppfølging av ungdomsrådet underveis

• Å være bindeledd mellom ungdomsrådet og administrasjon/politikere

• Å være støttespiller og veileder for ungdomsrådets medlemmer  

4.3 Sørfold ungdomsråd kan be rådmannen stille med nødvendig fagkompetanse til    
      møtene i barne og ungdomsrådet.


5 Innkalling, saksdokumenter og dokumentinnsyn   

5.1 Ungdomsrådet har møter etter oppsatt møteplan.  
      Ekstra møter kan holdes når leder finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av 
      medlemmene krever det. 


5.2 Medlemmer av rådet har plikt til å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall.


5.3 Innkalling til alle medlemmer og varamedlemmer i ungdomsrådet sendes senest en   	
      uke før møtedagen. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, saksliste og      
      saksdokumenter og sendes elektronisk. 


5.4 Saksdokumenter legges på kommunens hjemmeside samtidig med at dokumentene 
      sendes til ungdomsrådet.  
      Møtene er åpne for alle.


5.5 Et møte kan holdes som fjernmøte hvis ungdområdet selv ønsker det.


6 Avstemming 

6.1 For at rådet skal kunne treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene ha    	
      vært til stede mens saken diskuteres i rådet. Disse må ha vært med på  
      avstemmingen i den aktuelle saken.


6.2 Et vedtak blir gjort med flertallet av de avgitte stemmene. Hvis det er like mange 
        stemmer for som i mot (stemmelikhet), gjelder det som lederen av ungdomsrådet 
        stemmer (dobbeltstemme).




7 Rett til fri fra skole og arbeid 

7.1 Sørfold kommune gir elever i ungdomsskolen fri inntil 14 dager per år for å delta i 
      ungdomsrådet. Eleven kan kreve at inntil ti av disse dagene ikke kan føres på 
      vitnemålet. Kommuneloven har egne hjemler for rett til fri fra arbeid for 
      ungdomsrådets medlemmer. Forskrift til opplæringslova har egne hjemler for føring 
      av fravær for elever i grunnskolen og videregående opplæring. 


8 Permisjon, fritak og fratredelse 

8.1   Hvis det fører til vesentlig ulempe for et rådsmedlem å delta i ungdomsrådet, er det 
        mulig å søke om fritak, enten midlertidig eller for resten av valgperioden. Eksempler 
        på dette er sykdom eller lang reisevei på grunn av flytting.   

 8.2  Medlemmet sender søknaden om fritak til kommunestyret. I vurderingen av 
        søknaden skal kommunestyret legge vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent 
        på det tidspunktet medlemmet sa ja til å bli valgt. Personer som er under 18 år, har 
        krav på å få fritak hvis han eller hun søker om det.


8.3   Et medlem av rådet kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis 
        personlige grunner tilsier det. Det gjelder særlig inhabilitet. Den som ønsker fritak må 
        selv be om det. 

9 Godtgjøring 

9.1 Medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjørelse i samsvar med kommunens       
      reglement for godtgjørelse.


10 Økonomi og rapportering 

10.1 Ungdomsrådet kan få delegert myndighet til å disponere midler gitt av 
        kommunestyret.  

10.2 Ungdomsrådet skal avgi årsrapport til kommunestyret.  


11 Reglement 

11.1 Sørfold ungdomsråd skal ha eget reglement.


11.2 Reglementet revideres ved endringer i lover og forskrifter som påvirker   
        ungdomsrådets arbeid eller etter vedtak fra kommunestyret. 

        Ungdomsrådet kan selv komme med forslag til vedtektsendringer.  

11.3 Reglementet for Sørfold ungdomsråd skal gjennomgås med hvert nytt styre.




 
Sak 30/20 Referatsak fra kommunestyret  

PS 43/20 Rutinebeskrivelse oppfølging av fravær grunnskole  
 
            Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2020


Behandling: 

Det fremkom ingen endringsforslag.


Vedtak: 

Kommunestyret vedtar vedlagte rutinebeskrivelse som gjeldende for Sørfold kommunes 
skoler. Kommunedirektør gis fullmakt til å justere beskrivelsen dersom det er behov for 
det. Endringer refereres i Kommunestyret.


Innstilling fra kommunedirektøren enstemmig vedtatt.  

 
Sak 31/20 Referatsak fra kommunestyret  
 
 
PS 44/20 Nytt IKT-reglement i grunnskolen 

                     

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.06.2020 

Behandling: 

Det fremkom at ungdomsrådet i referatsak 41/20 hadde ønsket en kortversjon i klart 
språk av reglementet.

Det ble fremmet et omforent forslag om å sende saken tilbake med ønske om en ny og 
kortere versjon med klart språk.


Vedtak: 

Tilbakesendelsesforslaget med anmodning om å lage en ny og kortere versjon av 
reglementet i klart språk.


Enstemmig vedtatt. 



Sak 32/20 Ressurser til ungdomsarbeid/ungdomsklubb Straumen  

Se eget notat på neste side


Forslag til vedtak: 
 
Ungdomsrådet ser det som svært viktig at 20% stilling til ungdomsarbeid/ungdomsklubb 
Straumen innarbeides i budsjett 2021.




              Sørfold kommune
                                      Kultur  

Notat 

Ressurser til ungdomsarbeid/ungdomsklubb Straumen 

Sammendrag: 

Vi ber med dette om godkjenning fra kommunedirektøren til å innarbeide 20% stilling til 
ungdomsarbeid/ungdomklubb Straumen i budsjett 2021.  Hjemmel til dette har vi, men stillingen 
har ikke vært i drift de to siste årene. 

Dette belyses og begrunnes i det følgende. 

Kort historikk, først om stillinger og økonomi: 

I 2013 ble 100% stilling som klubb/feltarbeider ungdom lagt ned, og erstattet med til sammen 
76% stillingsressurser til ungdomsklubbene i hele kommunen: Nordsia, Røsvik og Straumen. 
I budsettregulering kort tid etter og før vedtaket ble iverksatt, ble 32% av dette stilt i bero, 
grunnet merforbruk på kommunebudsjettet som helhet. 

Dette var uproblematisk for oss, da det gikk greit å drive tre ungdomsklubber med til sammen 
44% stillingsressurser, hvorav 20% på Straumen.  

Foran budsjett 2017 fikk kulturenheten et nedtrekk på 849.000 kroner, uten at dette var spesifisert 
i form av tiltak. Siden klubbleder Røsvik på dette tidspunktet måtte si opp klubbjobben grunnet 

Til: Stig Arne Holtedahl

Fra: Bente Braaten

Referanse Dato

2020/984-2 15.09.2020

Postadresse Telefon  Bank Org.nr 

Sørfold Kommune, Strandveien 2, 8226 Straumen 75 68 50 00  4638 07 00638 
972 417 750 
     
E-post: post@sorfold.kommune.no www.sorfold.kommune.no   



økt stilling i skole/omsorg, besluttet vi at 20%-stillingen på Straumen skulle betjene både Røsvik 
og Straumen. 

Våren 2018 ble stillingen ledig.  

Samtidig ble det klart at den opprinnelige klubblederen i Røsvik kunne gjeninnsettes i stillingen, 
dette fordi andelen i omsorg kunne reduseres slik at vi fikk 10% til klubb.  

Hva så med Straumen? Stillingen ble ledig ved påsketider i 2018. Da var oppslutningen om 
klubben minimal. Vi prøvde ut en løsning med å la en klasse (foreldre) drive tilbudet, i håp om at 
det da var lettere å få ungdommene til å komme dit, men dette slo ikke til. 

Lokaler: 

Straumen ungdomsklubb holdt opprinnelig til i kjelleren på skolen, men noe av arealet måtte 
etter en stund brukes til andre formål. Det som ble igjen var to små rom.  

Hensynet til brannsikkerhet og manglende universell utforming, samt kronglete vei opp til 
kjøkkenet gjorde at vi søkte andre løsninger, og da museet flyttet ut av deler av det tidligere 
utleiebygget i sentrum, inngikk vi leiekontrakt med huseier og fikk fine lokaler til klubben. 

Der var eget diskotekrom, en liten kinosal for filmvisning, et avslapningsrom uten møbler men 
med bare madrasser og puter, samt kjøkken og sittegruppe. 

Men som kjent ble dette bygget revet for å gi plass til ny coop-butikk, og det eneste lokalet som 
var aktuelt til klubben var Bakeriet. 

I begynnelsen gikk alt bra, men gradvis sank oppslutningen. 

Vi klarte heller ikke å få på plass et klubbstyre av ungdommer, slik det forutsettes at 
ungdomklubber skal ha. 

Som nevnt under forrige punkt, sank oppslutningen kraftig våren 2018.  Det var tydelig at 
ungdommene ikke ønsket å være på Bakeriet. Kanskje var aktivitetsmulighetene for begrenset, 
kanskje gjorde sambruk med andre brukergrupper at ungdommene ikke følte seg «hjemme». 

Uansett: Vi konkluderte med at vi måtte prøve ut nye måter å drive ungdomsarbeid på, kanskje 
fenger ikke det tradisjonelle ungdomsklubb-konseptet dagens unge – og kanskje er det så lenge 
siden det var en stor og stabil klubb på Straumen at tilhørigheten er for svak. 

I 2019 startet vi utprøving av en modell med åpen hall på torsdager, i samarbeid med lag som 
trener i hallen. Dette kobles mot kveldsmat, bordtennis og andre spill. 
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Intensjonen var å bruke mest mulig frivillige/lag og foreninger som gode hjelpere, men etter 
hvert har vi koblet badevaktene i folkebadet mot åpen hall. Siden besøkstallene for 
mosjonssvømming (ungdom og voksne) i folkebadet var svært lave, valgte vi å sette åpningstid 
for alle badende til 17.00 – 19.00, og etter opprydding skulle badevaktene jobbe med ungdom 
resten av kvelden. 

Dette opplegget har imidlertid noen svakheter, der den viktigste er at badevaktene ikke blir klare 
til å jobbe med ungdom før ca. 19.30, og det er for sent. 

Her må vi også tenke på juniorene, som normalt vil komme fra 18.00. 
Det er av største viktighet at voksne er til stede når hallen har et åpent tilbud. Samtidig er det en 
stor fordel å legge ungdomsaktivitet til dager med kveldsvaktmester til stede (mandag -torsdag), 
det er betryggende. 

Konklusjon: 

Det har aldri vært intensjonen, verken fra politikere eller fra administrasjonens side å legge ned 
verken ungdomsklubben på Straumen eller tilhørende stilling. 

Nå er det viktigere enn noensinne å få denne ressursen opp og stå, også sett i sammenheng med 
prosjektet «Heilt innafor», som trenger noen stabile pilarer for å kunne trekke med frivillige og 
foreldre.  Vi ønsker fortsatt å satse på åpen hall m.m. på torsdagskveldene, men da er det helt 
nøvendig med en ressurs som kan jobbe der hele kvelden.  

Vi må også tenke på at «Heilt innafor» er et prosjekt som avsluttes i desember 2023, og vi 
trenger forutsigbarhet, permanente løsninger og faste former i ungdomstilbudet.  

En stilling som ikke er nedlagt trenger ikke å bli opprettet, men vi ber med dette om godkjenning 
fra kommunedirektøren til å innarbeide 20% stilling til ungdomsarbeid/ungdomklubb Straumen i 
budsjett 2021. 

Denne saken og dette notatet sendes også til ungdomsrådet.   
Som det tydelig fremgår av kommuneloven og tilhørende forskrift om bl.a. ungdomsråd: 

«Ingenting om oss uten oss.» 

Med hilsen 

Bente Braaten 
Kultursjef 
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Sak 33/20 Orientering om prosjektet «Heilt innafor»  
                  

       Folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther og Prosjektleder for "Heilt innafor"     
	        Lena Pedersen Osnes


Prosjektet «Heilt innafor» har som hovedmålsetting å forebygge utenforskap og rus blant 
våre unge på Straumen og i Sørfold gjennom å bruke skolen som arena for aktivitet og 
fellesskap.  

Målet er å skape trygge og sammenhengende rammer for oppvekst gjennom økt 
samhandling, relasjonsbyggende aktivitet og trygg og konstruktiv kommunikasjon mellom 
skole, hjem og fritid.


Konkret skal skolen fremmes som nærmiljøarena for innbyggerne, og prosjektet «Heilt 
innafor» skal være et nav for en stor, felles innsats for oppvekstmiljøet.


Det er viktig å få et nært og godt samarbeid med ungdomsrådet om dette prosjektet.


Sak 34/20 Orientering om Myre aktivitetspark 

I juli begynte arbeidene med Myre aktivitetspark på Straumen.


Den gamle fotballøkka kjent som Myre Stadion oppgraderes nå til et aktivitetsanlegg og 
en møteplass for barn og ungdom og deres foreldre.


Det skal anlegges en asfaltert skatebane hvor det også bli plass til å spille basketball.  
På vinteren skal skateelementene ryddes bort og banen islegges som skøytebane.


I aktivitetsparken skal det også anlegges et område for utetrening og utebordtennis.  
Det er også satt av areal for lekeplass for de aller minste ungene med lekeapparater som 
leketårn, huskestativ, vippehuske, sandkasse og vippedyr.

Prosjektet skal være ferdig i begynnelsen av oktober.


Også her er viktig å få et nært og godt samarbeid med ungdomsrådet.


Folkehelsekoordinator Sylvi K. Brandsæther orienterer mer om dette.


Sak 35/20 Eventuelt 


