Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord Ungdomsråd
Kvæfjord rådhus, møterom 2
05.06.2018
18:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Johanne Grønbeck
Marianne Nicolaisen
Tobias Johansen
Brage Rødland
Nora Edvinsen
Karin Eriksen

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Kommunens representant
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Representerer

2

Saksnr

Innhold

PS 9/18

Godkjenning av møtebok for ungdomsrådet 24.04.2018

PS 10/18

Årsmelding 2017 Ungdomsrådet

PS 11/18

Referatsaker

RS 1/18

PS 14/ 18 Kontakt på tvers av aldersgrense-oppfølgingssak

RS 2/18

Dyrøyseminaret 17.-19.september 2018
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
9/18

24.05.2018
2018/190

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Ungdomsråd

Vivian Berg Gamst
77 02 31 96

Møtedato
05.06.2018

Godkjenning av møtebok for ungdomsrådet 24.04.2018

Administrasjonssjefens innstilling
Ungdomsrådet godkjenner foreliggende møtebok for utvalget av 24.04.2018.

Til å signere møteboka velges:
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………

Dokumenter i saken:
Møtebok ungdomsrådet 24.04.2018
K-sak 44/16 Folkevalgte – godtgjørelser og utgiftsdekning
K-sak 68/13 Endringer i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler for føring
av møtebok er behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det framgår at reglene for
møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg. Kommunestyret har sist vedtatt endringer i
reglementet under K-sak 68/13.
Forarbeidene til kommuneloven av 1992 gir prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det av
den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere måter,
lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet. Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring
av møtebok.
Et økende antall folkevalgte vil etter hvert ha tilgang til møteinnkalling så vel som møtebok via kommunens
nettbrettløsning. Ellers vil både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møteinnkalling og møtebok via
kommunens hjemmeside på internett www.kvafjord.kommune.no under fanen «Politiske møter».
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Utvalgsbehandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, skal ikke tas inn i den del av møteboka
som er åpent tilgjengelig. Møteboka skal da angi lovhjemmel for slikt unntak.
Det er påpekt som en ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av møteboka.
Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen derfor trygt sette det ut i livet.
Det foreligger ingen merknader for ungdomsrådet 24.04.2018.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

24.05.2018
2018/30

Saksnr
10/18
23/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Ungdomsråd
Levekårsutvalget
Kommunestyret

Vivian Berg Gamst
77 02 31 96

Møtedato
05.06.2018
13.06.2018
21.06.2018

Årsmelding 2017 ungdomsråd
Administrasjonssjefens innstilling
1. Årsmeldingen tar til etterretning.

Dokumenter i saken:
Retningslinjer for ungdomsrådet i Kvæfjord kommune
Vedlegg:
Årsmelding 2017 for ungdomsrådet
Saksopplysninger
I følge retningslinjer for ungdomsråd i Kvæfjord kommune, pkt 4, skal ungdomsrådet utarbeide
årsmelding for sin virksomhet innen 1.mai det påfølgende året.
Videre i punkt 4 står det at årsmeldingen kan for eksempel inneholde oversikt over ulike saker som er tatt
opp, informasjon om politiske tilbakemeldinger og en oversikt over hva ungdomsrådet eller har arbeidet
med.
Årsmeldingen kan skrives av møtesekretær eller av ungdomsrådet selv. Årsmeldingen skal forelegges
kommunestyret.
Vurderinger
Det vises i sin helhet til vedlagte årsmelding.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Årsmelding

2017

Ungdomsrådet

.c7/2,

har i 2017 avholdt 4 utvalgsmøter

og behandlet

Nora Edvindsen og Tobias Johansen har deltatt på Ungdommens
Noen av rådets medlemmer

og varamedlemmer

deltok

20 saker.
Fylkesting 2017.

på markering

av Eldredagen

2017 i

Kvæfjord.

Våren 2017 foretok

kommunestyret

var med i forrige periode fortsatte
kontinuitet

nyvalg av medlemmer

til ungdomsrådet.

i det nye rådet, noe som oppleves positivt i forhold til

i rådets arbeid. Det nye rådet fungerer godt sammen, deltar på møter og er

aktive i sine roller.
Det nevnes noen av sakene som har vært til behandling:
-

høring budsjett

2018 og økonomiplanen

2018-2021

- samarbeid med Frivilligsentralen
-

To av de som

samarbeid

med eldrerådet

—«Kontakt

på tvers av aldersgrenser»
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PS 11/18 Referatsaker

9

LL; state we
PS 14/ 18 Kontakt
Saksprotokoll

på tvers av aldersgrense-oppfølgingssak

i Eldrerådet

Administrasjonssjefens

- 24.04.2018

innstilling

Informasjonen fra kontakt mellom Rå videregående skole og representanter
i forhold til lokalhistorie og aktivitetslære tas til orientering.

fra eldreråd og ungdomsråd

Forslag 1 (Jarle Solheim)
Kontakt på tvers av aldersgrensene.
Lillian og Kåre fra eldrerådet og Johanne og Brage fra
ungdomsrådet, samt rektor på RÅ videregående skole.
Møtet var 8. mars og tema samfunnsfag- historie- natur- kultursti og Trastad samlinger er tema som ble
drøftet.

Rektor ved Rå videregående skole skal ta videre kontakt.
Uttalelsen sendes

ungdomsrådet

Forslag 1 enstemmig

og rektor ved Rå videregående

skole.

vedtatt.

Vedtak:
Kontakt på tvers av aldersgrensene.
Lillian og Kåre fra eldrerådet og Johanne og Brage fra
ungdomsrådet, samt rektor på RÅ videregående skole.
Møtet var 8. mars og tema

samfunnsfag-

drøftet.
Rektor ved Rå videregående

a

Uttalelsen

sendes

historie-

natur-

kultursti

og Trastad

skole skal ta videre kontakt.

ungdomsrådet

og rektor ved Rå videregående

.. *

Rett utskrift:
Borkenes 30.04.2018
i

Susanne Maughan
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skole.

samlinger

er tema

som ble

RS 2/18 Dyrøyseminaret 17.-19.september 2018
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