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Saksnr./Arkivkode
Dato…30.05.18…..

Sted
Lenvik rådhus

Tilstede
Hege Bekken, Berg
Odd Fredriksen, Lenvik
Inger Rydningen, Tranøy
Jørn Aarsland, Torsken

Andre møtende

Forfall

Under sak

Sak nr

Hva saken gjelder og konklusjon
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Konstituering av arbeidsgruppa.
Odd Fredriksen valgt til leder
Referat fra fellesmøtet 25.april inkludert gruppas mandat
ble gjennomgått
Det ble enighet om at det til denne gruppa velges en
Skal være gjort før
barne- og ungdomsrepresentant fra hver kommune, og at høsten 2018
det orienteres om dette på fellesmøtet 22.juni
Det ble opplyst at planprogrammet vil være ferdig 28.juni
og fremlegges for fellesnemda. Kommuneplanens
samfunnsdel for Senja kommune skal være ferdig høsten
2019
Gruppa må lage et prosjekt med formål om å trekke barn
og unge med i prosessen på best mulig måte. Her må
skolene involveres og ta en viktig rolle!
Implementering av FNs barnekonvensjon – hva vil det
innebære for Senja kommune?
Ungdommens Hus (lokalt Tvibit). Det vil være svært
viktig at dette blir et tilbud både sentralt på Finnsnes og
ute i bygdene i kommunen. Det vil kunne bety at
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Oppfølging
Ansvar/frist

Prosjektleder Hogne Eidissen. Hogne.eidissen@senja.kommune.no telef.: 90782522
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kompetansen som samles i en sentral på Finnsnes, også
har forpliktelser mot resten av kommunen. Det tror vi er
helt avgjørende for å lykkes med forankring i hele
kommunen. Barnebykommunen Senja?
Når det gjelder oppfølging i forhold til etablering av Senja
ungdomsråd og Senja BUK, må det legges en milepælplan
snarest mulig til høsten når barne- og
ungdomsrepresentantene er på plass
Når det gjelder oppfølging i forhold til BTI (Bedre
tverrfaglig innsats), sender gruppemedlemmene inn navn
på kontaktpersoner til Odd med tanke på å få i gang ei
kunnskapsspredning til de andre kommunene om hva
dette går ut på.
Det ble også tatt til orde for at det vil være naturlig med
fellesmøter mellom denne gruppa og folkehelsegruppa,
kanskje også med andre grupper
Neste møte blir i tilknytning til fellesmøtet 22.juni. Da blir
det også drøftet mulig oppstartsmøte igjen til høsten.

