Tranøy barne- og ungdomsråd på plass!
Som tidligere meldt ble Tranøy barne- og ungdomsråd formelt opprettet fredag 1.2.2013.
Ved åpningen poengterte ordfører Odd Arne Andreassen at dette var en stor begivenhet.
Tranøy kommune skulle få sitt aller første barne- og ungdomsråd. Dette rådet skal
representere barn og unge i Tranøy kommune.
Ordfører Odd Arne Andreassen og rådmann Alf Rørbakk deltok i møtet fra start til slutt.
Trond Eidissen var også til god hjelp.
Ordfører Odd Arne Andreassen redegjorde for den politiske organiseringa i Tranøy
kommune, han fortalte om hva som er ordførerens oppgaver, redegjorde for demokratiske
spilleregler og fortalte om hva som er de viktigste oppgavene framover for Tranøy kommune.
Rådmann Alf Rørbakk trakk fram Tranøys historie, fra en storkommune til en mindre
kommune, han fortalte om administrasjonens oppgaver herunder rådmannens ansvar og
forholdet mellom politikere og administrasjon.
I kommuneplanens samfunnsdel er et av satsingsområdene ”Barn og unge” og opprettelse av
et barne- og ungdomsråd er viktig i så måte.
Rådet skal møte etter fastsatt møteplan. Det er videre avsatt kr. 70.000,- i budsjettet som rådet
skal disponere til formål øremerket barn og unge etter søknad. Barne- og ungdomsrådet vil
bli kalt inn til nærmere skolering og hva det vil si å vær medlem av et kommunalt utvalg.
Det ble utarbeidet vedtekter som skal endelig vedtas i Tranøy kommunestyre i aprilmøtet. Her
framgår det bl.a. leder av Tranøy barne- og ungdomsråd har møte og talerett i alle politiske
utvalg. I formålsparagrafen framgår det bl.a. at barn og unge skal oppleve seg som
medborgere, med ansvar for eget liv og innflytelse på saker i nærmiljø eller kommunen som
er av betydning for dem. Barn og unge skal i Tranøy bli sett på som en ressurs!
Dagen gikk til å få på plass vedtektene slik at de øvrige oppsatte sakene måtte overføres til
neste møte.
Det nye kommunale organet i Tranøy består av:
Mariell Fredriksen Kvalsvik ( nestleder ), Daniel Edwards, Johannes Torgersen, Monika
Pettersen, Håkon Magnus Rasmussen ( leder ), Nicolay Olsen, Ann Bjørg Hansen, Jannicke
Pettersen, Anna Halsnes, Torgeir Tobiassen, Johanne Bjørkli og Johannes Kvåle Pettersen

