
 

 

Protokoll fra fellesmøte 

Nord-Troms Ungdomsråd, Fagrådet og Nord-Troms Regionråd  

mandag 7.mai 2018 

Sted Skjervøy, Kiilgården 

Tid Kl. 11.00-15.15 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Vilde M S Karlsen 

Siril Jørgensen 

Kåfjord: 

Tony Cock 

Oliver Løvli 

Kvænangen: 

Mia Johnsen 

Adelen Henriksen 

Nordreisa: 

Ramona Thomassen 

Lyngen: 

Erlend August Gamst 

Benjamin Johansen 

Storfjord: 

Anja Rognli 

Henning Elverum 

Nord-Troms regionråd Ordførere: 

Svein Leiros 

Eirik L Mevik 

Øyvind Evanger 

Ørjan Albrigtsen 

Dan Håvard Johnsen 

Knut Jentoft 

Fagrådet 

 

 

 

Silje Båtnes, Nordreisa 

Eldbjørg Ringsby, Skjervøy 

Marit Boberg, Kvænangen 

Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen 

Jill Fagerli, Storfjord 

Forfall Elisabeth Guldbrandsen/Ellen 

Lindvall, Fagrådet Kåfjord 

Anna E. Lund Henriksen, Nordreisa 

Nord-Troms regionråd - adm. Lise Jakobsen, referent 

Berit Fjellberg 

 



 

PROGRAM 

 

11.00-11.30 Lunsj på Hotell Maritim 

11.30-13.00 Fellesmøte RUST, Fagrådet  og Regionrådet 

13.00-13.15 Korte møter for Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet 

13.30-15.15 Besøk til Lerøy Auroras visningsenter og Newton-rom (RUST/RR/NUNT) 

15.15           Avslutning og utdeling av veimat til de som skal kjøre hjem 

 

 

SAKSKART  

 

Ungdomsrådet, Fagrådet og Regionrådet 

24/18 Presentasjon og kommunerunden  

25/18 Næringsprisen: Seminar om ungdom og sted 

26/18 Politisk rådgiver for ungdomsråd i alle kommuner 

27/18 Søknad om støtte til WSC 

 

Ungdomsrådet (eget møte fra kl. 13.00-13.15) 

28/18 Godkjenning av referat fra møtet 16.3.2018 

29/18 Søknad om støtte til arrangement fra Storfjord ungdomsråd 

30/18 Søknad om støtte til arrangement fra Skjervøy ungdomsråd 

 

Fagrådet (eget møte fra kl. 13.00-13.15) 

Fastsette dato for Skype-møte for å drøfte sakene: 

4/18 Satsingsområder for Fagrådet 

5/18 Tema for Fagrådet på RUST-konferansen 26.oktober 

 

 

  



 

 

24/18 PRESENTASJON OG KOMMUNERUNDEN 

 

Kvænangen: 

Har plukket søppel i Burfjord og nærområdet. 

 

Nordreisa:  

Har arrangert Ungdomsturnering med innebandy og volleyball ifbm Påskelandsbyen 

– bra arrangert, men litt lavt oppmøte. 

 

Skjervøy:  

Har hatt Ungdommens kommunestyre, møte om trivsel på Skjervøy, og begynt å 

planlegge en ungdomskonsert til sommeren. 

 

Kåfjord:  

Ungdomsrådet sliter med rekruttering og oppmøte og får gjort lite. Planlegger en 

turnering og som også skal rekruttere til ungdomsrådet. 

 

Lyngen:  

Har arrangert natt-turnering og workshop med hiphop-kurs sammen med UFR 

Troms. Har også arrangert Puls Lyngen med åpen bakke og aktiviteter for de yngste. 

Nå planlegges LAL – jobber med sponsing. Ungdomsrådet har også deltatt på 

strandryddedag (300stk deltok) Ungdom i arbeid (sommerarbeidsplasser) er i gang. 

Ønsker tettere samarbeid om ungdomsarrangement med de andre kommunene.  

 

Storfjord:  

Startet planlegging av arrangement for ungdom i sommer – Social weekend 15.-

17.juni. Overnatting på Skibotn skole, aktiviteter, musikk og mat. 

 

 

25/18 NÆRINGSPRISEN 

I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene 

må brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. Det forslås at 

pengen fordeles på: 

 Prøv sjøl-fondet 100 000,- 

 Det arrangeres en konferanse/seminar høsten 2018 for ungdomsrådene i 

Nord-Troms med ungdom, oppvekst og sted som tema. Seminaret foreslås 

som en del av Forskningsdagene i september. Det avsettes 80 000,- til 

arrangementet. 

 Ungdomsrådene får 20 000,- til å iverksette tiltak og ideer fra 

konferansen/seminaret. 

 

SEMINAR OM UNGDOM, OPPVEKST OG STED 

I RUST-møtet 16.mars ble det vedtatt en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med 

saken. Gruppen består av: 

 Kåfjord: Tony 

 Lyngen: Erlend 

 Nordreisa: Ramona 

 Kvænangen: Adelene 

 Skjervøy: Vilde 

 Storfjord: Anja 



 

 

Møtene i gruppa vil bli via Skype. 

 

Mål: Hver kommune skal ha et sted som synliggjør ungdom, medvirkning, oppvekst 

og ungdomskultur for voksne og beslutningstakere. 

 

Stedet kan være en vegg - inne eller ute, en park, en parkeringsplass etc. Det er 

sendt forespørsel til NODA Nordnorsk design og arkitektursenter om workshop fra 

deres program rettet mot ungdom - NODA Ung. De har mange spennende 

workshops innen tema som stedsutvikling, arkitektur, street art, redesign og bruk 

av avfall (http://www.no-da.no/ung/) Vi ønsker også å involvere NUNT eller 

planleggere i dette. 

 

Vedtak:  

Regionrådet syns forslaget fra RUST har gode tiltak og støtter det. Enstemmig 

vedtatt. 

 

 

26/18 Politisk rådgiver for ungdomsråd 

RUST foreslår at ungdomsrådene i Nord-Troms-kommunene skal ha sin «Politiske 

rådgiver» i kommunestyret. I Nord-Troms skal ungdom være deltakere i 

samfunnsutvikling og involveres der beslutninger tas. Vi skal gå fra «saker som 

angår dem» til å ha en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og framtida. 

Målet er at politisk rådgiver (PR) skal: 

 Øke involvering av ungdom i politiske saker. 

 Være støtte i politiske saker for ungdomsrådet og sørge for at ungdom er 

med der beslutninger tas. 

 Ha ansvar for åpenhet, lav terskel og godt samspill mellom ungdomsrådet og 

kommunestyret. 

 Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning og de unges 

deltakelse i samfunnsutviklingen. 

 

Representanten bør sitte i Formannskapet, men ikke være ordfører. En politisk 

rådgiver vil være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene mindre sårbare 

ifht voksenressurs. Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa har gode erfaringer med å ha en 

engasjert politiker som involverer ungdomsrådet. Det er viktig at PR har et personlig 

engasjement for ungdomsmedvirkning. 

RUST ønsker å drøfte dette med Regionrådet, og få hjelp til videre arbeid. 

Drøfting i saken: 

Mange saker som har betydning for ungdom som passerer ungdomsrådet. Samtidig 

er det tydelig at politikere hører på ungdomsrådene, og at deres meninger tillegges 

stor vekt.  

Viktig rolle fordi ungdomsrådene byttes ut oftere enn Kommunestyrene. PR skal 

holde kontinuitet for ungdomsrådene i saker som går over lang tid.  

http://www.no-da.no/ung/


 

Når Kommunestyret velges bør ungdomsrådene få velge sin representant. 

Fortrinnsvis Formannskap som signal, men PR kan velges fra hele kommunestyret. 

Interesse og engasjement for ungdom viktig. 

Det lages en fellessak som kan gjelde fra neste valg – gjerne tidligere om mulig. 

Øke attraktivitet i ungdomsråd når ungdomsrådene tydelig bidrar i hverdagen for 

ungdom i egen kommune. Kan også bidra til rekruttering av fremtidige politikere. 

Jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til Kommunestyrer og 

Ungdommens fylkesting. 

 

Vedtak:  

Anja, Ramona og Eirik danner arbeidsgruppe for felles saksfremlegg. Lise 

organiserer møtet på Skype.  

Arbeidsgruppen skal:  

 Lage forslag til innhold og beskrivelse av funksjonen 

 Oversendes ordførere som tar saken opp i kommunestyrene i juni 

Viktige element i beskrivelsen: 

 Betydning for kontinuitet i saker 

 Løfte saker fra ungdomsråd til kommunestyrene 

 Ta saker fra kommunestyre til ungdomsråd 

 Oversette «politikerspråk»  

 Se konsekvenser for ungdom i saker og vedtak  

 Parti-uavhengig 

 Delta på RUST-konferansen 26.oktober 

 Møte på ungdomsrådsmøter 

 Intensjonsavtale/beskrivelse av rollen ungdomsråd skal ha i kommunene 

 

 

 

 

  



 

 

27/18 Søknad om støtte til WSC 

 

Søknad om støtte for å dra på World Scholar's Cup 

Hei, jeg heter Kristine Marie Knutsen og er 17 år og går på Nord-Troms videregåendeskole. Jeg er blitt ansvarlig for å spørre bedrifter og 

organisasjoner om støtte til en konkurranse som heter World Scholar's Cup. World Scholar's Cup er en internasjonal skolekonkurranse der 

man konkurrerer i lag på tre og tre. Man konkurrerer i seks forskjellige temaer og man får poeng i fire forskjellige grener: debatt, 

flersvarsoppgaver, essay og noe som minner om Kahoot. 

Den første runden som avgjør hvem som er kvalifisert til å gå videre til den globale runden, ble for første gang holdt på Nord-Troms 

videregåendeskoletidligere i år. Etter konkurransen er vi over 12 elever fra Nord-Troms videregående som er kvalifiserte for den globale 

runden, og vi ønsker å søke om støtte fra RUST til å dra og delta på denne internasjonale konkurransen. 

Den globale runden, som vi har et mål om å dra på, holdes i år i Kuala Lumpur i Malaysia den 18-22 juni. Men for å dra dit trenger vi støtte, 

og jeg og mine medelever samt lærere (Magnus Wikre & Gerry Nolen) ønsker å søke om en støtte på 10’000kr. 

Prisen per i dag vil komme på rundt 12’500kr per elev, dette inkluderer flybilletter, hotell, mat og prisen for å melde seg på konkurransen. 

Vi har et ønske om å sende så mange elever som mulig, så mange vi har råd til å sende, og vi planlegger å spørre mange andre bedrifter og 

organisasjoner. Men hjelpen fra RUST hadde virkelig hjulpet oss med å komme i gang. 

Jeg legger med en link til World Scholar's Cups nettside 

Med vennlig hilsen Kristine M. Knutsen 

Mobil: 95248597 

E-post: krikn161000@trom.vgs.no 

Magnus Wikre mobil: 92471321 

Gerry Nolen mobil: 40289252 

Vedtak: RUST har dessverre ikke budsjett til å støtte tiltaket. Søknaden avslås. 

Det foreslås at kommunene som sokner til NTVGS støtter tiltaket.  

  

mailto:krikn161000@trom.vgs.no


 

 

Saker for Ungdomsrådet (kl. 13.00-13.15) 

 

 

28/18 Godkjenning av referat fra møtet 16.3.2018 

 

Møtedokumenter:  

 Protokoll 16.3.2018 

 

Vedtak: Protokollen godkjennes 

 

 

 

29/18 Søknad om støtte til arrangement fra Storfjord ungdomsråd 

 

hei!  
Storfjord ungdomsråd planlegger en social weekend 15-17.juni for 8.klasse -17 år. Vi skal 
arrangere overnatting på Skibotn skole med ulike aktiviteter, musikk osv. Vi skal servere mat 
alle dagene, det er her RUST kommer inn i bildet. Storfjord ungdomsråd har ikke mye penger 
til rådighet, derfor ønsker vi å søke om 5000,- i økonomisk støtte fra RUST til å bruke 
på dette arrangementet. De sosiale tilbudene for ungdommer i Storfjord er det lite av, og 
dette har vi lyst å gjøre noe med. For to år siden arrangerte vi dette med god respons og 
mange fornøyde ungdommer. Ungdomsrådet ønsket å gjøre dette igjen i 2017, men startet 
desverre planleggingen for sent og fikk ikke gjennomført det. Men i år håper vi på at det skal 
kunne la seg gjennomføres så ungdommene kan få en fin start på 
sommerferien/avslutningen på skoleåret. 
 
vi håper på god respons!  
 
mvh Storfjord ungdomsråd 
 

Vedtak: Storfjord ungdomsråd tildeles kr 5000,- 

 

 

  



 

30/18 Søknad om støtte til arrangement fra Skjervøy ungdomsråd 

 

 
 
Til RUST          30.04.2018 

 

Søknad om støtte til ungdomskonsert 

Vi i SUR vil søke penger til et rusfritt ungdomsarrangement som vi skal arrangere under 

Skjervøydagan sammen med Skarven Festivalen. 

Det har de siste årene manglet et slikt arrangement under Skjervøydagan, som bruker å bli arrangert 

siste helgen i Juni. Målet med arrangementet er å skape en arena der ungdom kan møtes og å skape 

fine minner sammen. Vi har fått til et samarbeid med arrangøren av Skarven Festivalen, og har derfor 

mulighet å sette opp en ungdomskonsert med gruppa Cir.Cuz. De er ei norsk pop-gruppe som ble 

dannet i 2011. De slo gjennom med låten “Radio” samme året. Senere har de gitt ut flere album, der 

det siste albumet deres lå 9 uker på VG-lista Topp 40.  

En slik ungdomskonsert er beregnet å koste 50 000 kr. Vi har fått 5000kr fra Ungdommens pott, 

5000kr fra Sparebanken Nord Norge også har vi søkt penger fra Skjervøy Kommune sin kulturpott. Vi 

søker også om 5000kr fra dere. 

Med dette søker vi om kr 5000. 

 

Med vennlig hilsen 

Skjervøy Ungdomsråd 

 

 

Vedtak: Skjervøy ungdomsråd tildeles kr 5000,- 

 

 

 

  



 

Sak for Fagrådet (kl. 13.00-13.15) 

 

4/18 Satsingsområder for Fagrådet 

 Fagrådet skal følge opp saker fra/til RUST og ungdomsrådene tettere og støtte 

ungdommene enda bedre 

 Være tilstede i RUST-møter for å kunne ha bedre flyt på informasjon og saker 

mellom RUST og kommunale ungdomsråd 

 Følge opp arbeidet med bedre medvirkning i kommunene, sammen med ny 

politisk rådgiver.  
 
 

5/18 Tema for Fagrådet på RUST-konferansen 26.oktober 

 

 Over to dager for å få bedre utnyttelse av tida 

 Viktig poeng å høre det samme – kurs/opplæring for ungdomsråd også 

interessant for Fagrådet. Ikke eget opplegg eller tema på RUST-konferansen, 

men Fagråd som deltakere sammen med ungdommene. 
 


