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Orienteringssaker
a, Tiltaksplan barn/ unge 2016:
Steinar orienterte om hvilke tiltak som kommunestyret har vedtatt og at to tiltak som
blei foreslått av ungdomsrådet skal gjennomføres i 2016:
- Temakveld for 10.klassingene , valg av utdanningsretning, ung på hybel m.m.
- Prosjekt sunn skolelunsj / - mat. (Hver skole har nå fått kr. 20 til hver elev for å
lage et sunt og koselig skolemåltid hver måned i 2016.
b, Kildesortering i kommunale bygg.
Ungdomsrådet ba i sak 14/2015 om at det måtte innføres kildesortering i alle
kommunale bygg (på samme måte som Nordsia oppvekstsenter og Røsvik skole).
Driftsutvalget behandlet saken og ba rådmannen følge dette opp.
Ungdomsrådet ber om at dette gjøres snarest.
c, Hva skjer med Myre stadion.
3 elever fra elevrådet fra Straumen skole var med i ei arbeidsgruppe sammen med
kulturkontoret, teknisk og beboere som la fram et forslag om ombygging av Myre
stadion til ball-løkke og aktivitetspark / lekeplass.
En konsulent tegnet anleggene og la fram hvor mye dette ville koste.
Politikerne behandlet dette, men mener at dette skal utsettes til 2017 og 2018. I
tillegg ønsker politikerne ei anna og rimeligere løsning.
Ungdomsrådet synes det er trasig at planene må endres og vil følge med på de nye
forslagene.
d, Kommunereformen.
Leder av SUR , Hanna, er en av to ungdommer fra Sørfold som er med i et utvalg
som diskuterer ulike alternativ (om Sørfold skal stå alene eller slå seg sammen med
andre kommuner) og hvilke konsekvenser som det vil bli med de ulike alternativene.
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Forts. pkt. d.
Hanna mener at ungdom må begynne å snakke om dette både heime og på skolen da
dette vil ha betydning for deres framtid.
Våren 2016 skal det være ei rådgivende folkeavstemming og før sommerferien skal
kommunestyret vedta om vi skal fortsette som egen kommune eller om vi skal slå oss
sammen med f.eks. Hamarøy, Fauske og Saltdal. Ev. om vi skal inngå i en Saltenkommune hvor også Bodø er med. Det er viktig å diskutere.

02/2016 Ungdomsarrangement 1.halvår 2016.
- Rock mot Rus : 19. – 20.mars.
Ungdomsklubbene har gått sammen om å arrangere tur til Andenes. Kjøre tidlig
lørdag og komme tilbake seint søndag kveld.
Kulturkontoret setter opp buss. Info om påmelding , frist, m.m. kommer.
- Ungdomsarrangement under Kraftfestivalen 2016.
Kulturkontoret utfordrer SUR til å bidra til å få gjennomført et ungdomsarrangement
i forbindelse med festivalen.
SUR foreslår å ha arr. i rådhussalen lørdag 18.juni.
Opplegg : lokale band fra Salten –området + en high-liner. (kjent artist)
SUR oppfordrer ungdomsklubbene til å ha dette som et fellesarrangement hvor
klubblederne får med seg styrene til å ta den praktiske gjennomføringa.
SUR v/Hanna tar ansvar for å sjekke ut hvem som kan opptre og kan delta i
gjennomføringa. SUR kan bidra med f.eks. kr. 20 000 fra tilskuddsmidlene fra
budsjett 2016.
03/2016 Hva kan SUR bidra med for å integrere de mindreårige asylantene som nå bro i
Røsvik ?
40 ungdommer i alderen 15 – 17 år fra Afghanistan (35) og Syria. (5). De skal gå på
skole på Straumen 2 timer 3 dager i uka. Ungdomsrådet er representanter for
Sørfold-ungdommen og har muligheter til å bidra til integrering og være gode
forbilder slik at andre ungdommer også tar godt imot dem. SUR oppfordrer
ungdommer til å besøke dem på mottakssenteret og prate med dem, bli kjent med
dem.
SUR legger neste møte til Røsvik, onsdag 7. mars og legger inn et besøk hos dem.

Neste møte: Onsdag 7. mars. Klokkeslett og skyss m.m. avtales seinere.

Steinar Strand, møtereferent

