Referat Sirdal ungdomsråd (SUR) 08.11. 19
Til stede:

Marius Nygård Fidjeland, Karoline Tjørhom, Bjørnar Bjørnestad, Odd Inge Guddal
(vara) og Siv Jorunn Matningsdal (vara)
Fra kommunen: Alf Sveinung Haughom og Jenny Kristin Fidjeland
Forfall:
Erlend Oskar Risnes, Glenn Asbjørn Berle Ovedal og Aleksander Haughom
1. Presentasjon av alle deltakerne
2. Gjennomgang av vedtekter
Det er spørsmål knyttet til årsrapport. Dette er et nytt punkt som er tatt inn i vedtektene
etter ny kommunelov som kom sommeren 2019. Ungdomsrådet er nå sidestilt med råd for
eldre og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet vil derfor ha enda større
tyngde, og det ungdommene mener om saker, skal fremlegges til politikerne underveis i
behandling av saker. Årsrapporten skal bl.a.,si noe om hvilke saker rådet har behandlet, og
hvordan det ble stemt på de ulike sakene. Sekretær for ungdomsrådet (Jenny) vil hjelpe med
å skrive årsrapport.
3. Valg av leder og nestleder
Rådet valgte enstemmig Marius Nygård Fidjeland til leder. Det ble besluttet at valg av
nestleder utsettes til flere faste medlemmer er til stede.
4. Møteplan 2019/2020
Jenny undersøker med de ulike skolene om fredager fra kl. 09.30-11.00 er et godt tidspunkt.
Møtene vil veksle mellom å være på Tonstad og Sinnes. Det er behov for et nytt møte ganske
snart, før høringsfristen for budsjett og økonomiplan går ut. Jenny kaller inn til møtene.
5. Budsjett og økonomiplan
Alf Sveinung fortalte litt om budsjett og økonomiplanen. Dette er et forslag fra rådmannen
bl.a. om hvordan kommunen skal driftes. Ungdomsrådet har fra tidligere år ofte hatt
meninger rundt investeringer. Selve driftsbudsjettet, hvor mye hver enkelt enhet har å bruke
for å gjennomføre oppgavene sine, har rådet tidligere ikke hatt så mye meninger om.
Det er viktig at medlemmene av ungdomsrådet selv bestemmer hva de ønsker å diskutere og
ha meninger om, for det er ikke Alf Sveinung og Jenny som skal bestemme dette.
Det kan nevnes at den nye hallen som tidligere har vært diskutert, er tatt ut av økonomiplanen. Det ligger inne i forslaget nye ballbinger.
Vi har enda ikke dato for høringsfrist, men ønsker et møte i rådet før den går ut. Jenny
undersøker og kaller inn til nytt møte før høringsfristen.
Økonomiplanen blir sendt til medlemmene på e-post slik at de kan begynne å lese og
forberede seg. Det er problem med noen e-poster, men kopi blir også sendt til Åse-Berit
Fidjeland ved Sinnes skule og Mariann Josdal ved Tonstad skule slik at de kan videreformidle
til de som ikke mottar e-posten.
6. Forventninger til å sitte i ungdomsrådet
Runde rundt bordet for å høre hvilke forventninger deltakerne har til å sitte i ungdomsrådet

