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Utvalg:
Møtested:
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Ungdomsrådet
Rådhuset, Formannskapssalen
30.11.2015
09:00

Medlemmer som møtte:
Benedikte Holmen
Sebastian Olsen
Marthe Strømme
Tage Vestre Wahl
Christian Olesen
Beate Paulsen
Ingrid Pedersen Bjørgve
Eirin Larsen
Aleksander Olaissen

Hammerfest Videregående Skole
Hammerfest Videregående Skole
Hammerfest Videregående Skole
Breilia Skole
Breilia Skole
Forsøl Skole
Fjordtun Skole
Fjordtun Skole
Båthuset

Faste medlemmer som ikke møtte:
Ingen

Fra sekretariatet/administrasjonen møtte:
Henrik Skjelbred
Malene Nicolaysen
Hilde Therese Normo
Christer Ringheim

Saksnr.

Fagleder, Ungdomstjenesten
Produsent, Ungdomstjenesten
Barn og unges representant
Skolefaglig ansvarlig

Innhold
Godkjenning av innkalling og saksliste

Eirin meldte to saker til eventuelt. Innkalling og saksliste ble godkjent.

HUR 36/15

Møte med skolefaglig ansvarlig ang. ulikheter mellom skolene

Ungdomsrådet tok opp ulike tema som de opplever som svært forskjellig fra skole til skole.
Blant annet ble det nevnt ulike prøveformer, svømmeundervisning, spansk og matte.
Muligheter for å velge samisk som sidemål ble også fremmet som et ønske. Skolefaglig
ansvarlig i Hammerfest kommune, Christer Ringheim, møtte på vegne av administrasjonen.
Han orienterte om hvilke felles retningslinjer skolene har, og hvordan ulike rammefaktorer
spiller inn på undervisningskvaliteten. Han tar med innspillene fra ungdomsrådet til
rektormøte 1. desember.
HUR 37/15

Behandling av søknader til Hammerfest Ungdomsråd

a) Printies UB
Benedikte erklærte seg inhabil, da hun er medlem av ungdomsbedriften.
Forslag: Søknaden innvilges med kr. 5.000,Votering: Enstemmig.
Vedtak: Søknaden innvilges med kr. 5.000,-. Henrik informerer søker og sender ut
akseptskjema.
HUR 38/15

Orienteringssaker

a) Benedikte informerte om samlingen på Skaidi 6. – 7. november
b) Eirin informerte om kommunestyremøtet 12. november
c) Beate, Christian og Eirin informerte om besøk hos Bufdir, 24. november
HUR 39/15

Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Ungdomsrådet har blitt invitert til å komme med innspill til ny kommunedelplan for idrett og
fysisk aktivitet. Etter diskusjon og gjennomgang av gjeldende kommunedelplan ble de enige
om å sende inn følgende liste over ønskede prioriteringer:



Bedre merking/skilting av turløyper og scooterløyper



Samarbeid med Turlaget om å videreutvikle turkortet som ordning



Bygging/montering av gapahuk, søppelbokser og utedo i Ytre Forsøl



Ansette noen for å organisere/utføre rydding og forskjønning av uteområder.
Vurdere om dette kan etableres som en stilling for ungdom, evt. som
arbeidsutprøving e.l. i samarbeid med NAV



Vedlikehold av haller (især Breidablikkhallen, Isbjørnhallen, gymsalene på Reindalen
og Forsøl skole)



Reparasjon/oppgradering av heisen i alpinanlegget



Hammerfest Paintballklubb ønsker seg innendørs paintballhall

Henrik renskriver listen og oversender fagleder Park, Idrett og Friluftsliv, Reidar Næss.
HUR 40/15

Godkjenning av referat

Vedtak: Referat fra møtet 6.11.15 godkjennes.
Eventuelt
Ungdomsklubb i Rypefjord (Eirin)
Det er et ønske fra flere i Rypefjord å få gjenopprettet et aktivitetstilbud for ungdom i
lokalene til den gamle nærmiljøklubben (Dixie). Det ble diskutert fordeler/ulemper ved det å
dele det eksisterende tilbudet på Bootleg i to. Styrking av transporttilbudet til/fra sentrum,
og eventuell gratis transport ble diskutert som et alternativ. Ungdomsrådet hadde ikke nok
informasjon om behov og muligheter til å lande på et tydelig standpunkt i denne saken. Eirin
tar med innspillene fra Ungdomsrådet tilbake til Fjordtun skole for å få bedre oversikt over
hva ønskene innebærer.
Ungdomsrådssamling (Eirin)
Eirin fremmet forslag om at Hammerfest Ungdomsråd skulle ta initiativ til en samling for
ungdomsrådene i Finnmark. Etter kort diskusjon ble Ungdomsrådet enig om at det var for

kort tid til å gjennomføre noe slikt før jul. Saken tas eventuelt opp etter nyttår. I
mellomtiden undersøker Henrik om det kan være muligheter for støtte fra Finnmark
Fylkeskommune til et slikt arrangement.

Møtet avsluttet kl. 13:00
Referent: Henrik Skjelbred

