UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE
Møtereferat
01.03.16
Terje Mathiassen – ordfører Askøy
Randi Jensen – ordfører UKS
Line Johansen – varaordfører UKS
Til stede:

Kenneth E. Gundersen – AU
Jens H. Andersen – AU
Dorte Monsen -AU

UKS representanter
Kopi:

Kontaktlærere for elevråd
Politikere

Forfall:
Referent:

Sigrun Haarklau

Gjelder:

Referat fra møte - ordfører og UKS

Møtetid:

Mandag 22.02.2016
Kl. 1430-1530

Møteleder:

Ordfører Terje Mathiassen

Sak:

Møtested:

Ordførers kontor i rådhuset

Neste møte
tid/sted:

Høst 2016
Tidspunkt avtales seinere

Nr
1.
2.

Innhold
Velkommen
Intro v/ordfører:
Korrigert:
Kleppestøplanen skal opp i ekstramøte i UTM 09.03.16.
Den kan derfor ikke bli lagt ut fra 07.03.16, slik tenkt.
Sannsynligvis blir rådmannen bedt om å utarbeide et nytt
planforslag for plan 213 basert på ett av de tre nye alternativene
som nylig ble presentert for politikerne. Det vil dermed ennå ta
tid før planen kan legges ut til offentlig ettersyn og høring.

Ansvarlig
Ordfører

3.

UKS fikk presentere sine satsingsområder:
1)Utvikling av Askøy og Kleppestø/Kleppestøplanen:
Et samlet UKS står bak krav om ny Askøy vgs., helst plassert på
Kleppestøkaien. Ønske om ny pedagogikk i nye lokaler tilpasset
nye læringsmetoder.
AK bes sette av areal til ny skole
2)Synliggjøring og markedsføre UKS gjennom media og
kommunikasjon

AU
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4.

UKS ønsker å bli tatt med tidlig i de kommunale
planleggingsprosessene
3)Psykisk helse for ungdom- helsestasjon for ungdom
Ønske om utvidet åpningstid mandager kl. 1530-1730
Viktig lavterskeltilbud som må brukes mer
Ønske om video og brosjyrer som gjør tilbudet mer kjent
Ordfører opplyser at tre nye helsesøsterstillinger vil komme
4)Kultur – ønske om flere tilbud for ungdom/mer variasjon
UKS var med å arrangere UKM i februar
Ordfører spør hva de unge savner: Svaret er klart: Det blir for
mye fotball. Det ønskes variasjon i idrettstilbudet: dans, hiphop,
skytebane, golf, treningssenter nord på øyen
Ordfører opplyser at det vil komme skytebane i Storebotn i
framtiden
Ordfører oppfordrer UKS til å samarbeide med kultursjefen
5)Flyktningebuddies/ Enslige mindreårige flyktninger/frivillig
arbeid
Arrangement via UKS er mulig
UKS sin medvirkning i komiteer og K-styre
AU ønsker invitasjon til å delta i komiteene
Delegasjonsreglementet er revidert og gir rom for barn og unges
medvirkning
1)Administrasjonen må tidlig inn og informere om saker som skal
inn i komiteene
2) Korrigert: Kommunestyret skal være arenaen for fri politisk
debatt. Kommunestyrets reglement åpner for at Ungdommens
kommunestyre kan melde inn sak/tema til uformell diskusjon.
Slik henvendelse blir å sende via ordfører.
3)UKS ønsker å bli inkludert i prosesser
4)Høringsuttalelser drøftes i UKS og spilles inn i skriftlig form
5)Vedr. avisinnlegg/Askøyværingen:
UKS ser det som svært positivt at Ordfører vil ha samarbeid
6)Ungdommens fylkesting 2016- Randi Jensen er valgt inn i
Ungdommens fylkesutvalg.
7)Vedr. K-styremøtene og sakspapirer til dem:
AU ønsker innkallinger og egen Ipad til hele AU= fem Ipad.
Tidligere ordfører og varaordfører i UKS fikk utdelt ipad, men
disse er nå foreldet.
8) Gjensidig ønske om ett felles møte på våren og ett på høsten
AU er fornøyd med møtet og ser fram til mer dialog med Ordfører
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