Protokoll fra møte i Sørfold ungdomsråd
Dato: onsdag 12. februar
Tid: 09.30 - 14.00
Sted: Sørfold Rådhus, møterom Rago
Medlemmer: Gunnar Kugappi, Isak Sjøgård Pettersen, Mina Othelie Øwre,
Jakob Bjørknes og Mats Moen Mareliussen
Varamedlemmer:

Silja Kristine Hedstrøm Nilsen, Joakim Fredriksen Pedersen og
Nora Kjær Olsen

Forfall: Sol Ravna Jensen Drabik og Mait Mannik
Observatører: Juliana Rebeca Leal Alves og Maren Andrea Engan

Ungdomskoordinator:

Sveinar Aase

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling.
Sak 4/20 og 5/20 måtte utsettes til neste møte på grunn av feil ved valg av ungdomsråd.
Feilen er kommet opp som egen sak for kommunestyret 25.02.20 og har saksnummer PS
18/20:
«Korrigering av valg, valg av ungdomsråd 2020-2022
Rådmannens innstilling
Kommunestyrets
Fra Nordsia:

vedtak i sak 104/19, valg av nytt ungdomsråd 2020-2022 endres slik:

Sol Ravna Jensen Drabik og Juliana Rebeca Leal Alves
Varamedlem: Maren Andrea Engan
Fra Straumen:
Korrekt navn på 1. vara er Silja Kristine Hedstrøm Nilsen.
For øvrig opprettholdes

vedtak av 18. desember 2019 i sak 104/19.

Administrasjonen oppfordres til å foreslå en kandidat fra videregående skole, slik at
ungdomsrådet blir fulltallig. For å opprettholde kjønnsbalansen må dette være en jente.
Sak om suppleringsvalg legges fram for kommunestyret dersom det lykkes å finne en
kandidat fra videregående skole.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken som nå legges frem, er to forhold:
1. Feil liste over kandidater fra Nordsida
På grunn av en beklagelig misforståelse ble det meldt uriktige opplysninger om hvem som
skulle være representanter fra Nordsia; sittende medlemmer ut 2019 ble meldt inn i stedet
for de nye.
Elevrådet hadde foreslått følgende kandidater til nytt ungdomsråd 2020-2022:
Sol Ravna Jensen Drabik
Juliana Rebeca Leal Alves
Maren Andrea Engan (vara)
2. Kjønnsbalanse
Kommuneloven stiller krav om kjønnsbalanse: Begge kjønn skal være representert med
minst 40%. I sak 104/19 ble to jenter og fem gutter valgt, dette er ikke i tråd med lovens
bestemmelser.
Vurdering
Vi ber nå om at kommunestyret korrigerer sitt tidligere vedtak, slik at valg av kandidater
fra Nordsia blir i tråd med elevrådets forslag.
Med denne korrigeringen vil også krav til kjønnsbalanse oppfylles, da vil ungdomsrådet
bestå av tre jenter og fire gutter.
Dersom det senere blir valgt en representant for videregående skole, vil det bli fire jenter
og fire gutter.
Vi gjør også oppmerksom
til PS 104/19:

på at en kandidats navn er skrevet feil i innkalling og protokoll

Silje Kristine Hedstrøm Nilsen skal være Silja Kristine Hedstrom Nilsen. Dette er rettet opp
i innstillingen som nå legges frem.»
Sak 2/20 Presentasjon av medlemmer, varamedlemmer
Alle presenterte seg selv. Alle de tilstedeværende
bedre kollektivttilbud i kommunen

og ungdomskoordinator
var opptatt av fritidstilbud

Sak 3/20 Orientering om ungdomsrådet
Ungdomskoordinator orienterte om ungdomsrådet,
og ansvar.

rådets oppgaver, roller

og

Sak 4/20 Konstituering av styre
Valg av leder og nestleder.
Eventuell fordeling av andre roller.
Saken utsatt
Sak 5/20 Møteplan våren 2020
Vi legger en plan for når møtene skal være.
Saken utsatt
Sak 6/20 Eventuelt
Her kan medlemmene ta opp saker som ikke står på saksliste.
Ungdommene orienterte om felles aktivitetsdag i Daja og skoleforestillingen
«Dyrene i Hakkebakkeskogen» på Nordsida.

Straumen, 17.02.20

Jakob Bjørknes

Mats Moen Mareliussen
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