
 
 

Protokoll fra møte i Båtsfjord ungdomsråd 

 

Tid:  Mandag 29. mai 2017 kl. 15.30 

Sted:  Rådhuset 

Tilstede: Frida Johnsen, Lars Henrik Hildonen, John Henry Godtvassli, Silje Henriksen, Aiste 

Jucinskaite, Kevin Jørgensen 

Saksliste: 

SAK 05/17 Orienteringssaker 

a) Ansatt ny ungdomskoordinator 

b) Nytt biljardbord ungdomsklubben 

c) Søknader til Frifond 

SAK 06/17 Flytting av musikkbingen 

SAK 07/17 Oversiktsdokument folkehelse 

SAK 08/17 Årsmelding 2017-2018 

SAK 09/17 Valg av nytt ungdomsråd 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

Frida Johnsen        May Bente Eriksen 

Leder         Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAK 05/17 Orienteringssaker 

a) Ansatt ny ungdomskoordinator 

Marlyn Olavsson er ansatt som ny ungdomskoordinator i kommunen. Hun 

starter å arbeide 1. juli og vil ta over som sekretær for ungdomsrådet fra høsten 

av. 

 

b) Nytt biljardbord ungdomsklubben 

Vi har fått omdisponert frifondmidlene vil skulle brukt på parkour. Pengene er 

istedenfor brukt til nytt biljardbord på ungdomsklubben. 

 

c) Leder Frida Johnsen orienterer om søknader om midler fra frifond. 

 

 

INNTILLING: Orienteringene tas til etterretning 

 

SAK 06/17 Flytting av musikkbingen 

Kommunen har nå fått tilbakemelding fra Båtsfjord Rockeklubb om at det aller 

meste er på plass for en flytting av musikkbingen. Flyttingen vil gjøres i 

sommer. Det vil derfor innkalles til et møte i juni for å diskutere fram et forslag 

til avtale om flytting og drift av musikkbingen. Ungdomsrådet inviteres til å 

delta med 2 personer til dette møtet. 

 

VEDTAK: Ungdomsrådet stiller med 2 medlemmer på møtet 

 

 

SAK 07/17 Oversiktsdokument folkehelse 2017-2020 

Under møtet vil oversiktsdokument for folkehelse bli gjennomgått og diskutert. 

Dokumentet skal behandles i kommunestyret i juni og kommunen ønsker 

tilbakemelding fra ungdomsrådet. 2 studenter som skriver oppgave med temaet 

folkehelse i Båtsfjord deltar på denne delen av møtet. 

 

Oversiktsdokumentet for folkehelse gir en oversikt og kunnskap til kommunens 

planarbeid og planstrategi og skal være knyttet til kommuneplanens 

samfunnsdel.  



 
 

Kommunen er gitt ansvar å fremme folkehelse gjennom sine virkemidler, jf. 

folkehelseloven § 5. Oversiktsdokument om folkehelsen skal etter loven 

fremlegges til politisk godkjenning hvert 4. år. Administrasjonen har ansvar for 

at dokumentet kontinuerlig oppdateres i samme periode. Folkehelseloven løfter 

frem fem grunnleggende prinsipper for folkehelsearbeidet; prinsippet om å 

utjevne sosiale helseforskjeller, «helse i alt vi gjør» («health in all policies»), 

bærekraftig utvikling, føre-varprinsippet og medvirkning.  

Folkehelseloven gir kommunen ansvaret for å:  

1) fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er 

tillagt  

2) ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative faktorer som kan virke inn på folkehelsa  

3) identifisere sine folkehelseutfordringer  

4) fastsette mål gjennom planarbeidet  

5) iverksette nødvendige tiltak  

For å kunne gjøre noe med et problem, må en først forstå det. Det er derfor 

opplagt at det må være en nær sammenheng mellom faglig perspektiv og 

politikk. Oppgaven med å ha oversikt over folkehelsen (helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer) innebærer følgende:  

a) å utarbeide et oversiktsdokument hvert fjerde år som grunnlag for 

kommunens planstrategi, kommuneplan og styring,  

b) å ha løpende oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som 

grunnlag for kommunens ivaretakelse av helsehensyn i planlegging, tiltak, 

aktiviteter m.m.  

Oversiktsdokumentet for Båtsfjord er et dokument som har i seg mange 

faktaopplysninger, men også trender en synes å se og derav mangler. Samlet 

innebærer det at det skal fremkomme at kommunen har opplysninger om: 

Befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, 

kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og 

helsetilstand. Alle områder er ikke dekket i dokumentet, men likevel vil det 

være et nyttig og godt utgangspunkt for videre arbeid med dokumentasjon av 

forholdene på ulike områder og hva utfordringene i kommunen består av.  

I det videre arbeidet er det vesentlig å få vedtatt en ny kommunal planstrategi, 

som innbefatter utarbeidelse av en ny plan for kommunens samfunnsdel. 

Utfordringene innenfor innbyggernes folkehelse skal komme fram i 

planstrategien. (Folkehelseloven 2012) Båtsfjord kommunes plan for 

samfunnsdel er fra 1992 (?) og kan ikke sies å være gjeldene lengre. 

 

VEDTAK:   Orienteringen tas til etterretning 



 
 

SAK 08/17 Årsmelding 2016-2017 

 Ungdomsrådet bes utarbeide en årsmelding med oversikt over sitt arbeid dette 

skoleåret. Årsmeldingen skal deretter opp som orienteringssak i 

kommunestyret.  

 

VEDTAK:  Leder og nestleder har ansvar for å utarbeide forslag til årsmelding 

innen 15. juni. Den blir deretter sendt ut til hele ungdomsrådet for 

godkjenning. 

 

 

SAK 09/17 Valg av nytt ungdomsråd 2017-2018 

 Innen 15. september skal det velges nytt ungdomsråd. Medlemmer som ønsker 

å fortsette i ungdomsrådet gis mulighet til det.  

Ungdomsrådet skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer i alderen 13-

23 år. Det er viktig at det sittende ungdomsrådet hjelper til å rekruttere nye 

medlemmer så snart skolen er startet opp igjen. 

 

VEDTAK: Medlemmer som ønsker å fortsette å sitte i ungdomsrådet må gi beskjed 

om dette innen 15. juni. 


