
 

Protokoll fra møte Nord-Troms Ungdomsråd og Fagrådet  

17. september 2019 

Sted  Olderdalen, Rådhuset 

Tid  Kl. 10.00-14.45  

  

Tilstede    

Nord-Troms Ungdomsråd  Skjervøy:   

Celina Hansen 

Kåfjord:  

Mathias Nilsen   

Nordreisa:  

Ramona Thomassen  

Ottar Evensen Storaas 

Lyngen:  

Frida Yanmin Letto 

Johannes Lundvoll  
Fagrådet  Silje Båtnes, Nordreisa  

Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen 

Eirik Hasselberg, Skjervøy 

Nord-Troms regionråd - adm.  Lise Jakobsen, referent  

Forfall  Jill Fagerli, Storfjord  

Marit Boberg, Kvænangen 

Kjersti Rennestraum, Kåfjord  

Repr. ungdomsråd Kvænangen 

Repr. ungdomsråd Storfjord 

 

 

21/19 KOMMUNERUNDEN  

Lyngen 

• Lyden av Lyngsalpan 30.8. Masse folk, til tross for litt dårlig vær. Storaktivitet 

blant ungdom ifbm arrangementet.  

• Ungdom i arbeid i sommer 

• Friluftsskole 1.-6.kl Aktiv Lyngen og Frivillightessentralen 

• Merker at engasjement fra kommunen smitter over på lag, foreninger, 

frivillige. Felles innsats for Lyngen. 

• Lyser ut stilling 50% utekontakt + 50% prosjekt 

Nordreisa 



 

• Aktiv sommer og Aktiv høst – mange påmldt, venteliste 

• Rekrutterer til nytt ungdomsråd på skolene 

• Møte i ungd.rådet torsdag 

• Åpner ny ungdomsklubb i høst 

Skjervøy: 

• Arr. dag om psykisk helse 10.10 

• Nytt valg til ungdomsråd 17.9 

• Speed-dating med nye vgs elever på Hjørnet Kafe – bedrifter, lag og 

foreninger viste fram tilbudet 

• Ungdomsklubb på kantina på rådhuset – kino, spill, dans. Rema sponset mat. 

Godt oppmøte 

Kåfjord: 

• Møte og valg av nytt råd i vår 

• Ny ungdomskontakt ansatt 

 

 

22/19 ORIENTERINGER 

• NORD-TROMS-UNGDOM I NRK 

https://www.nrk.no/troms/xl/ungdommen-na-til-dags-1.14574431 

• PRØV SJØL- FONDET FOR ELEV- OG UNGDOMSBEDRIFTER  

Plakat delt ut for spredning i kommunene 

• DISTRIKTSSENTERETS ARTIKKEL OM RUST 

https://distriktssenteret.no/prosjektdatabase/regional-ungdomssatsing-nord-troms/ 

• NY VEILEDER FOR UNGDOMSRÅD 

https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/ 

• DRIVKRAFT UNGDOM V/ PROSJEKTLEDER GUNBJØRG MELKIORSEN 

Se vedlagt presentasjon 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

 

22/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 28. MAI 2019 

Vedlegg: 

•  Protokoll fra 28. mai 2019 

Vedtak:  

Protokoll godkjennes 

 

23/19 RAPPORT FRA MOTTAKER AV STØTTE FRA PRØV SJØL-FONDET  

Vedlegg: 

• Presentasjon: Geiteprosjekt vår 2019 av Oskar E Johansen 

https://www.nrk.no/troms/xl/ungdommen-na-til-dags-1.14574431
https://distriktssenteret.no/prosjektdatabase/regional-ungdomssatsing-nord-troms/
https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/


 

Vedtak:  

Rapporten godkjennes 

 

24/19 SØKNAD OM STØTTE - LYDEN AV LYNGSALPAN 

Søknad om støtte til Lyden av Lyngsalpan 

Ungdomsrådet i Lyngen inviterer RUST til samarbeid om Lyden av Lyngsalpene, Ungdomsrådet i 

Lyngens årlige konsert.  

 Ungdomsrådet i Lyngen søker om støtte til arrangement: Lyden av Lyngsalpene: festival for ungdom 

første helga i september. I år tenker vi å legge inn en turnering på dagtid i forkant av konserten.  

Søknadsbeløp: kr 50 000,-  

Med denne type støtte vil RUST være samarbeidspartner og få logo på arrangement, FB, plakat samt 

spillested.  

Kort beskrivelse av gruppen og tiltaket:  

Ungdomsrådet i Lyngen er en demokratisk upolitisk gruppe ungdom som arbeider med å få innflytelse 

på politikk og vedtak, samt lage arrangementer for ungdom som skaper bolyst i regionen. 

Ungdomsrådet består av 11 ungdommer i alderen 13-20 år, med forskjellige verv og spredt geografisk 

tiknytning. Arrangementet Lyden av Lyngsalpene er et regionalt, flerkulturelt arrangement for hele 

Nord Troms, samt Tromsø, Karlsøy og Balsfjord (naturlige samarbeidspartnere).  

Arrangementet gir mulighet for lokal ungdom til å opptre på en profesjonell scene, samt spille sammen 

med profesjonelle aktører.  

Målgruppe er: barn og unge i aldersgruppen 12-24 fra 9 kommuner.  

Målsetting: Skape bolyst på landet, videreutvikle lokale ildsjeler innenfor musikk/kultur, skape 

interesse for vårt kulturelle mangfold.  

Ungdomsrådet setter opp busser fra samarbeidende kommuner.  

Hvorfor bør laget få støtte:  

Ungdomsrådet er et styre som ikke har økonomisk profitt på sine arrangementer. Nettopp dette 

arrangementet ønsker man skal være et nullspill, men da har man behov fra støtte fra velvillige 

sponsorer. Dette er et arrangement av og for ungdom (helt ungdomsstyrt).  

De voksne som er tilknyttet ungdomsrådet har støtte/stab-funksjon. Tiltaket har stor geografisk 

spredning, totalt 9 kommuner vil involveres i prosjektet (Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, samt de 6 

kommunene i Nord Troms) Vi håper dere kan behandle denne søknaden om støtte på neste møte i 

RUST.  

Totalbudsjett på festivalen er kr 240 000,- 

  

Med hilsen 

Anette Holst 

kommunalsjef oppvekst og kultur 

Direkte innvalg: 40028559 

 

Vurdering: Lyden av Lyngsalpan er et flott arrangement som fremmer bolyst, 

identitet og ansvar for ungdom i Nord-Troms – i tråd med målsettinger i RUST. 

RUST har et årlig budsjett til ungdomstiltak på kr. 50 000. Summen fordeles på 

arrangement som ungdomsrådene har i sine kommuner, samt på RUST-konferansen 

og Ordfører-tur. RUST har de siste årene gitt ungdomsrådene som har søkt 5000 kr 

hver til arrangement i sine kommuner, og satt av 20 000 kr til RUST-konferansen og 

Ordførertur. 



 

 

Representanter fra Lyngen ungdomsråd forlot møtet under behandling av saken. 

NTUR var ikke vedtaksdyktige med bare 4 repr., men laget et forslag til vedtak som 

behandles på e-post/chat med alle representanter. 

 

Forlag til vedtak fremmet i møtet:  

Det gis kr. 5000,- i støtte til Lyden av Lyngsalpan. 

Vedtak:  

Det gis kr. 5000,- i støtte til Lyden av Lyngsalpan. 

 

 

25/19 RUST-KONFERANSEN 2019: TEMA OG ARBEIDSGRUPPE 

Bakgrunn: 

RUST arrangerer hvert år en konferanse for å gi ungdomsrådene i de 6 kommunene 

opplæring. Hovedmålet er engasjerte og aktive ungdomsråd gjennom at: 

• Ungdomsrepresentantene er trygge på seg selv og kjenner tale-, debatt og 

møteteknikker. 

• Ungdomsrådene kjenner til det politiske systemet og vet hvordan de kan 

fremme og påvirke saker. 

• Ungdomsrådene i Nord-Troms samarbeider, deler og henter erfaringer fra 

hverandre.  

Konferansen skal være en arena for debatt, kommunikasjon, læring om metoder for 

medvirkning og bygging av nettverk.  

Konferansene belyser saker som er viktig i ungdomsmiljøet - nettvett (2016), 

psykisk helse (2017), stedsutvikling (2018) osv. 

 

Nord-Troms ungdomsråd skal i møtet: 

• Foreslå og velge tema for årets konferanse (Eks.: Klima? De unges stemme? 

Ung på bygda?) 

• Velge en arbeidsgruppe som skal utarbeide videre program og innhold (sted, 

tidsskjema, foredragsholdere osv.) for konferansen, og delta i 

gjennomføringen sammen med leder, nestleder og regional 

ungdomskonsulent. Det blir innkalt til egne møter i arbeidsgruppa. 

 

Vedtak: 

• Tema for årets konferanse: Klima – hvordan kan unge påvirke? De unges 

klimakamp 

• Arbeidsgruppe: Siril, Ramona, Frida, Johannes og Lise. Lise innkaller til møte 

på Skype/Facetime. 



 

 

26/19 PRØV SJØL-FONDET, SØKNAD OM STØTTE TIL KLATREPROSJEKT 

Søknadsskjema ungdom 13-18 år 

Navn Johannes Viljar Lundvoll 

Fødselsdato 161203 

Telefon 99479544 

Adresse Skoleveien 33 

Epost lundvolljoh@gmail.com 

Beskriv prosjektet ditt Klatring har blitt populært blant 

ungdom i Lyngen, og vi har en god 

klatrevegg betalt av kommunen.  

Vi har da lyst å utvide tilbudet, ved å 

tilby klatring ute i den nydelige naturen 

i Oksvika. I Storskrea er det mange 

kampesteiner som man kan klatre på. 

For at dette tilbudet skal bli trygt 

trenger vi å kjøpe inn "crashpads" og 

kalk. Crashpads er krasjputer man 

legger på bakken under hvor man 

klatrer. De demper fallet. Kalk er for å 

holde hendene tørr, slik at man får godt 

grep på steinen. Uteklatring er en helt 

annen opplevelse enn å klatre inne på 

en høy klatrevegg. Jeg og min venn 

Andreas vil være hovedansvarlig for 

planlegging og utføring av prosjektet, 

men vi vil få hjelp av interriserte 

ungdommer. Klatring er en veldig sosial 

sport, og ungdommer av alle aldre vil 

bli kjent mens vi klatrer. Vi tenker å ha 

ukentlige økter. Dette prosjektet ville 

skapt trivsel blant ungdommer i 

Lyngen, og andre som vil delta fra Nord 

Troms. 

Utgifter 2-3 Crashpads til rundt 2000 hver 

 Noen poser løskalk til 100 hver 

 2 klatrebørster til 130 hver 

 Total kost rundt 6500 kroner 

Inntekter Forventer ikke å tjene noe på prosjektet 

mailto:lundvolljoh@gmail.com


 

Eget arbeid Vi blir to ansvarlige for dette prosjektet, 

og vi blir å bruke en del timer på å 

renske kampesteinene i Oksvika for 

mose og lav. Deretter må vi prøve å 

lage "bulder-problemer" eller ruter. 

Dette vil ta mange timer, iallefall over 

40 hver pers. 

Søknadssum Vi søker om 6500 kroner 

Dato for oppstart og varighet på 

prosjektet 

Starter på høsten eller våren. Så lenge 

været er godt kan man klatre ute. 

Prosjektet vil forhåpentlig bli et varig 

tilbud for ungdom i Nord-Troms. 

 

Vurdering: 

Johannes V Lundvoll forlot møtt under behandling av saken. NTUR var ikke 

vedtaksdyktige med bare 5 repr., men laget forslag til vedtak som behandles på e-

post/chat med alle representanter.  

Er søker bosatt i Nord-Troms? Ja 

Er søker mellom 13 og 18 år? Ja 

Er beskrivelsen av prosjektet så god at vi forstår hva som skal skje? Ja 

Er utgifter og inntekter satt opp? Ingen inntekter. Utgifter ok. 

Er eget arbeid beregnet (100kr pr. time x antall arbeidstimer)? Ikke beregnet, men beskrevet 40 t x 2 

pers. = 80 timer. 80 t x 100kr pr time = 8000 

(Støtte fra fondet kan ikke overstige summen for eget arbeid) 

Skal prosjektet starte innen to måneder? Ja 

Kan det gis støtte til innkjøp av utstyr? Ja 

(Da må alle andre krav være godkjent) 

Hvis alle krav er godkjent og utfra en samlet vurdering: Hvor mye skal Prøv sjøl-fondet støtte tiltaket 

med? Forslag i møtet: Kr 6500,- 

 

Forslag til vedtak fremmet i møte:  

Johannes V Lundvolls klatreprosjekt støttes med kr 6500,- 

Vedtak:  

Johannes V Lundvolls klatreprosjekt støttes med kr 6500,- 

 

 

 

20.9.2019 Lise Jakobsen (referent) 
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