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Protokoll fra møte i Nord-Troms Ungdomsråd 

fredag 9.februar 2018 

 

Sted Olderdalen, Rådhuset 1.etg. 

Tid 10.00 – 15.00 

 

Deltakere  

Nord-Troms ungdomsråd Vilde Karlsen, Skjervøy 

Siril Jørgensen, Skjervøy 

Adelen Henriksen, Kvænangen 

Anna Henriksen, Nordreisa 

Runar Monsen, Kåfjord 

Erlend August Gamst, Lyngen 

Benjamin Johansen, Lyngen 

Forfall Lukas Mikalsen, Nordreisa 

Gunvei Moldstad, Storfjord 

Anja Rognli, Storfjord 

Adm. Nord Troms regionråd Victoria Mathiassen 

Lise Jakobsen (referent) 

  

Fagrådets dag på Håkon 

gjestehus (se eget referat) 

 

 

Eldbjørg Ringsby  

Silje Båtnes 

Kåre Bjørnar Olsen 

Marit Boberg 

Gerd Steinnes Nilsen 

Ellen Lindvall 

Jill Fagerli 

Adm. Nord-Troms Regionråd Berit Fjellberg (referent) 

Prosessleder Lisbeth Holm 
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Orienteringssaker 

Oppdatering av kontaktliste (Send rundt) 

Juniorlag «Team Nord-Troms» til Norway Cup 2018 

Presentasjon av RUST + budsjett 

Budsjett og Prøv Sjøl-fondet 

Rekrutteringsfilm og logo: Arbeidsgrupper 

Næringsprisen 

Uttalelse om spilleavhengighet 

 

 

Vedtakssaker: 

1/18 Valg av leder og nestleder 

2/18 Årsrapport 

3/18 Årshjul og tiltak i 2018 

4/18 Valg av saksområder: knyttes opp mot aktiviteter og tiltak i årshjulet 

5/18 Politisk rådgiver for ungdomsråd i alle kommunestyrer i Nord-Troms 

6/18 Ny region; Troms og Finnmark  

7/18 Søknad til Prøv Sjøl-fondet fra Chaga+ UB 

8/18 Sak fra Lyngen Ungdomsråd om støtte til tiltak. 
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Orienterings- og drøftingssaker: 

 

Juniorlag «Team Nord-Troms» til Norway Cup 2018 

Ordfører Svein Leiros informerer 

Nord-Troms Regionråd ønsker å fortsette den gode jobben som gjøres for barn- og 

unge i vår region. I den forbindelse ønsker vi å opprette to lag, ett kvinnelag og ett 

herrelag på tvers av kommunegrensene i Nord-Troms. Tanken er å tilby tre gutter og 

tre jenter i alderen 16-19 år fra hver kommune en plass på «Team Nord-Troms» og 

delta på årets Norway Cup.  

Drøfting: Nord-Troms ungdomsråd synes ideen er kul og vil være med på å 

markedsføre og jobbe for positiv omtale av prosjektet.  

 

BUDSJETT 2018 

Budsjettforutsetninger: 

 50 % stilling ungdomskonsulent (for å ivareta felles ungdomssatsing i regionen – herunder regionalt 

ungdomsråd, opplæring av ungdomsråd, prøv-sjøl satsing, utvikle og initiere nye ungdomssatsinger) 

 Stillingen inngår som en del av sekretariatets budsjett 

 

 Årlig budsjett 2018 

Driftsinntekter – tilskudd fkommunene    450.000 

Sum inntekter   450.000 

  

Lønn    250.000 

Andre personalkostnader     20.000 

Reiseutgifter     20.000 

Kontorhold     50.000 

Regnskaps- og revisjonshonorar     15.000 

Møtekostnader     30.000 

Annonser/informasjon     15.000 

Tiltak ungdom     50.000 

Sum kostnader   450.000 
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Prøv sjøl-fondet 

Utbetalinger fra kommunene er i gang og fondet vil være fylt opp i løpet av februar.  

 

Rekrutteringsfilm og logo 

Drøfting:  

Ungdomsbedrift på Nord-Troms videregående skole «Mediefabrikken» kan 

forespørres om oppdrag. Arbeidsgruppe (Anna og Vilde) møtes for å jobbe med 

saken sammen med Lise. 

 

Næringsprisen 

300 000kr fra Troms Fylkeskommunens Næringspris for 2017.  

RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-

Troms. RUST skal være en kanal til økt ungdomsmedvirkning, stimulere til gode opplevelser i regionen og legge til 

rette for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen. 

Drøfting: Til neste møte lager Lise et forslag til hvordan pengene kan brukes, som 

drøftes sammen med Fagrådet. Forslagene som foreligger nå er: 

 Avsette midler til Prøv sjøl-fondet og øke aktiviteten rundt fondet. Lage en 

tiltaksplan for aktivitetene. 

 Tildele kommunale ungdomsråd en sum som skal brukes til stedsutvikling for 

ungdom i hver kommune. 

 

Kommunerunden 

Lyngen 

 Ungdomsrådet har fått 150 000 fra Kommunestyret for å opprette 

sommerjobber for ungdom i kommunen. 

 Møte neste uke for å planlegge Puls Lyngen, Natturnering og Lyden av 

Lyngsalpan 

 2 velfungerende ungdomsklubber med stor aktivitet. Nå serveres det også 

med sunn mat på klubbene. 

Nordreisa 

 Har valgt nytt råd og nye repr. til RUST 

 Har fått ny ungdomskontakt 

 Det skal etableres ungdomsklubb i den gamle kinosalen.  

 Ungdomsrådet har fått 150 000 fra kommunestyret  

 Usikkert om det blir 16.mai-arr. 
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Kåfjord 

 Jobber med å få representanter til ungdomsrådet.  

 Gerd slutter, og det er usikkert hvem som skal ha ansvaret for ungdomsrådet 

framover. 

Skjervøy 

 7.mars: Møte om involvering og integrering med flere aktører fra kommunen.  

 Planlegger Ungdommens kommunestyre, årlig arr. om Barnekonvensjonen og 

Elevrådskonferanse. 

Kvænangen 

 Planlegger aktiviteter siden klubben nå er skole 

 Datakurs for eldre sammen med ordføreren  

 

 

Vedtakssaker: 

1/18 Valg av leder og nestleder 

Vedtak:  

Leder: Anna Elise Lund Henriksen, Nordreisa 

Nestleder: Milde Maria Røsnes Karlsen, Skjervøy 

 

2/18 Årsrapport 2017 

Forslag til vedtak: RUST vedtar Årsrapport 2017 

 

3/18 Årshjul og tiltak i 2018 

Forslag til vedtak: RUST vedtar Årshjul 2018, men Fagrådets innspill må tas med. 
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4/18 Valg av saksområder  

Vedtak: 

Saksområde Ansvarlig person Tiltak og aktiviteter 

Entreprenørskap og næring Erlend  Prøv Sjøl fondet. 

 HoppIdè.  

Skole og utdanning Runar  Yrkes- og utdanningsmessa. 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Kultur og idrett Benjamin  Lyden av Lyngsalpene 

 16.mai-arrangement 

 Norway cup-lag 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Bolig og sted Alle  Ungdom og stedsutvikling 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Helse   Sjumilsstegskonferansen 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Miljø og klima Mia og Adelen  Arctic Frontiers 2018 

 RUST setter fokus på saken i 

2018 

 Forskningsdagene : Oppvekst 

Politikk og medvirkning Anna og Vilde  Fellesmøte med ordførere 

7.mai 

 RUSTs rolle i ny region 

 Politisk rådgiver i alle 

kommuner (ny) 

 

Representanter som ikke var tilsted kan velges inn på neste møte 

 

 

5/18 Politisk rådgiver for ungdomsråd i alle kommunestyrer i Nord-Troms 

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

rådgiver» i kommunestyret.  Representanten skal sitte i Formannskapet, men ikke 

være Ordfører. En politisk rådgiver vil være et ekstra sikkerhetsnett for at 

ungdomsmedvirkning tas på alvor og gjøre ungdomsrådene mindre sårbare. 

Ungdomsmedvirkning skal tas på alvor og ungdomsrådet involveres der 

beslutninger tas.  

Politisk rådgiver (PR) skal 

 Øke involvering av ungdom i politiske saker 

 Være støtte i politiske saker for ungdomsrådet og sørge for at deres stemme 

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

og kommunestyret 

 Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning 

Drøftinger: Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa har gode erfaringer med å ha en 

engasjert politiker som involverer ungdomsrådet. 

Saksordfører for RUST Eirik er med via Skype og gir innspill på at personlig egnethet 

kan gå foran kriteriet om at PR skal sitte i Formannskapene, men at det absolutt 

også er en fordel. Viktig at PR har et personlig engasjement for 

ungdomsmedvirkning. 

Vedtak: RUST mener dette er viktig og vedtar å jobbe med saken og fremme den i 

fellesmøte med Regionrådet / ordførerne 7.mai 2018. Saken må også fremmes av 

hvert ungdomsråd i sin kommune. Lise følger opp med Fagrådet. 

 

6/18 Ny region; Troms og Finnmark. 

RUST som ressurs for opplæring av ungdomsråd i hele regionen. Lage innspill til 

prosessen. 

Vedtak: Leder, nestleder og regional ungdomskonsulent skriver uttalelse og tar 

saken til Regionrådet v/ Berit 

 

7/18 Søknad til Prøv sjøl-fondet fra Chaga Plus UB 

  

Krav  Løfter 

bedriften 

frem 

muligheter 

og tiltak i 

Nord-

Troms?  

 

Er 

stedskvaliteter 

(natur, kultur, 

folk) i Nord-

Trom tydelig i 

design og 

markedsføring 

av bedriften? 

En 

ansvarlig 

person? 

Egeninnsats: 

Bedriften må 

anslå kr. 

100,- pr. 

arbeidstime 

og søke om 

samme sum. 

Skal 

tiltaket 

starte 

innen 

to 

mnd.? 

Har 

bedriften 

levert en 

enkel 

rapport 

med film 

eller 

bilder, 

slik at 

siste del 

av 

pengene 

kan 

betales 

ut? 

Har de søkt 

innen 

søknadsfristen? 

Vurderes 

med  

+, - , og ? 

+ + + + +   
+/- 
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Vedtak: Søknaden er litt «tynn» og kunne hatt større fokus på Nord-Troms, men de 

har absolutt e kjempegod ide og et god produkt. Vurdert opp mot kriteriene og at 

det er flere søkere til fondet tildeles Chaga Plus UB kr 8500,- fra Prøv sjøl-fondet. 

 

8/18 Sak fra Lyngen Ungdomsråd om støtte til tiltak. 

Lyngen ungdomsråd fremmer sak om støtte til Natturnering og Lyden av 

Lynsgalpan. 

Vedtak: RUST ber Lyngen UR skrive søknad om støtte som behandles i møte 

16.mars. RUST må promoteres med logo og arrangementet må gjøres attraktivt for 

hele Nord-Troms med f.eks større involvering av RUST, busser fra alle kommunene. 

 

 

9.2.2018 

Lise Jakobsen  

REGIONAL UNGDOMSKONSULENT 
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