Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Ungdomsråd
Møtested:

Einevarden 3 etg. Rådhuset

Møtedato:

02.04.2013

Tidspunkt:

14:00 - 16:00

Til behandling:

Saksliste nr. 004/13 - 006/13

Medlemmer:
- Daniel Gangeskar (Leder)
- Caroline Strand (Nestleder)
- Malin Myrstad (Medlem)
- Margrethe Eggesbø (Medlem)
- Synne Weltzien (Medlem)
- Elise Silden (Medlem)
- Erica Teige (Medlem)
Varamedlemmer:
- Siv Mathilde Oldeide (Varamedlem)
Fra administrasjonen møtte:
Forfall:
- Monica Tonheim (Medlem)
Av 8 medlemmer møtte: 7. Totalt frammøtte: 8

Måløy 02.04.2013

Dagny-Ann Gangeskar
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

004/13

Godkjenning av møteprotokoll

005/13

Referatsaker

006/13

Møtefrekvens og møtehonorar for Ungdomsrådet i Vågsøy

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Ungdomsråd

Endelig vedtak i:
Ungdomsrådet

Møtedato
02.04.2013

Arkivsaknr.:
13/553

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

02.04.2013 Ungdomsråd
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Samrøystes godkjent.
UR-004/13

Vedtak:
Møteboka godkjent som den ligg føre.
Møteprotokoll frå møte 06.02.2013 er sendt ut tidligare.

Saksnummer
004/13

Saksansvarlig:
Dagny-Ann Gangeskar

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Ungdomsråd

Endelig vedtak i:
Ungdomsrådet

Møtedato
02.04.2013

Arkivsaknr.:
13/552

Saksnummer
005/13

Saksansvarlig:
Dagny-Ann Gangeskar

Referatsaker

Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

02.04.2013 Ungdomsråd
Møtebehandling:
Ref.sak 1: Havfiskefestivalen
UiV er positive til eit samarbeid med Havfiskefestivalen og ber om å få eit møte med Kjell Oldeide
torsdag 18. april kl. 15.30. Daniel Gangeskar, Malin Myrstad, Elise Silden og Margrethe Kvalheim
vil delta frå UiV.
Ref. sak 2: LTU-midlar 2013
Leiar og sekretær formulerer ein søknad til Sogn og Fjordane fylkeskommune ut frå dei momenta
som kom opp i møtet.
Ref. sak 3: Høyringsbrev – Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane
2013-2024.
UiV ønsker å uttale seg, og sender høyringsuttale innan fristen 26. april 2013.

Votering
Rådmann sin innstilling samrøystes godkjent.
UR-005/13

Vedtak:
Rådmann sin innstilling samrøystes godkjent.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr
1

Dok.ID
13/3129

I

Dok.dato
04.03.2013

2

13/2935

I

05.03.2013

Avsender/Mottaker
Havfiskefestivalen
Sogn og Fjordane
Fylkeskommune

Tittel
Havfiskefestivalen
Lokal transporttilbod for
ungdom - LTU 2013 -

3

13/2754

I

05.03.2013

Samferdsleavdelinga Invitasjon til søknad om
prosjektmidlar
Skulebruksplan for
Sogn og Fjordane
vidaregåande opplæring i
Fylkeskommune
Sogn og Fjordane 20132024 - høyringsbrev

Vågsøy kommune
Sakspapir

SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.
Ungdomsråd
Oppvekst- og kulturutvalg
Kommunestyre

Endeleg vedtak i:
Kommunestyret

Møtedato
02.04.2013
09.04.2013
25.04.2013

Arkivsaknr.:
13/547

Saksnummer
006/13
018/13
034/13

Saksansvarleg:
Dagny-Ann Gangeskar

Møtefrekvens og møtehonorar for Ungdomsrådet i Vågsøy

Rådmannen si innstilling
Ungdomsrådet i Vågsøy vedtek framlagd forslag til endring i vedtekter for Ungdomsrådet i
Vågsøy kommune.

02.04.2013 Ungdomsråd
Møtebehandling:
Det vart framlagt forslag om åtte møter og halvert møtegodtgjering pr møte.

Votering
Rådmann si innstilling vart samrøystes vedteken.
UR-006/13

Vedtak:
Ungdomsrådet i Vågsøy skal doble tal møter til åtte pr. år og halvere møtegodtgjering pr møte.
Vedtektene vert endra etter endelig vedtak i kommunestyret.
Nye vedtekter for UiV gjeld frå oppstart hausten 2013.

09.04.2013 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
OK-018/13

Vedtak:

Ungdomsrådet i Vågsøy skal doble tal møter til åtte pr. år og halvere møtegodtgjering pr møte.
Vedtektene vert endra etter endelig vedtak i kommunestyret.
Nye vedtekter for UiV gjeld frå oppstart hausten 2013.

Endring i vedtektene for Ungdomsrådet i Vågsøy vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Vedtekter for Ungdomsrådet i Vågsøy.

Bakgrunn for saka
Ungdomsrådet har ønske om fleire møter og halvert møtegodtgjering. Medlemmane i
Ungdomsrådet i Vågsøy føler det er for lang avstand mellom møta, og det vert korte fristar for
saker som skal refererast og drøftast. UiV ønsker å følgje tettare opp under O/K-utvalet sine møter.
Medlemmane føreslær sjølve å halvere møtegodtgjeringa for å unngå dyrare drift av
Ungdomsrådet i Vågsøy.

Saksopplysningar / fakta
Ungdomsrådet i Vågsøy synes at fire møter pr. år er for lite, og det vert for lenge mellom kvart
møte. Det er ønskelig med åtte møter pr. år, og halvert møtegodtgjering for å halde totalkostnaden
som den er i dag.
Endring i vedtektene for Ungdomsrådet i Vågsøy vert endra i samsvar med saksutgreiinga.

Vurdering / konsekvensar
Det vil ta meir tid for administrasjonen sin representant i Ungdomsrådet, som også er sekretær,
men det vert på same tid enklare for administrasjonen å halde medlemmane orientert.
For O/K sin representant i Ungdomsrådet, føreslær Ungdomsrådet at representanten får tilsendt
sakliste og møteinnkalling og vurderar om denne bør/skal møte. Men at O/K sin representant
bør/skal møte på dei fleste av møta, så sant som det er mogeleg.
Det vil vere ein fordel for Ungdomsrådet i Vågsøy sine oppgåver å ha fleire møter gjennom året, for
å halde seg oppdatert over politiske saker som er under handsaming i oppvekst- og kulturutvalet
og kommunestyret.

