
 

 

 

Protokoll fra fellesmøte 

Nord-Troms ungdomsråd og Nord-Troms regionråd 

 

Sted Skibotn helse og rehabilitering, Storfjord 

Tid 25.11.2019 kl. 17.00-19.00 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 

Greta Reiersen 

Nordreisa: 

Ramona Soleng Thomassen 

Jon-Andreas Fyhn 

Storfjord: 

Marcus Solvoll 

Ådne Gamst-Eriksen 

Lyngen: 

Johannes Lundvoll 

Andreas Simonsen 

Nord-Troms regionråd Ørjan Albrigtsen, Skjervøy                  

Geir Varvik, Storfjord 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen  

Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Hilde Nyvoll, Nordreisa  

Hanne Wiesner, Kvænangen 

Nord-Troms regionråd - adm. Berit Fjellberg 

Lise Jakobsen  

Forfall   

Kåfjord: 

Mathias Nilsen 

Oliver Løvli 

Kvænangen: 

Lea Kaino-Hestnes 

Bjørn Kristian Henriksen 

 



 

28/19 Presentasjon av RUST v/ leder og nestleder i Nord-Troms ungdomsråd 

Vedlegg: 

• PP-presentasjon  

 

29/19 Oppfølging av Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms 

Vedlegg: 

• Felles veileder for ungdomsråd i Nord-Troms 

 

Referat: 

Innledning v/leder i Nord-Troms ungdomsråd 

• Bakgrunn 

• Viktige punkt i veilederen 

o Barn og unges kommunstyre – intro og rekruttering til ungdområd 

o Representanter – ulik praksis på valg i kommunene. Lokal tilpassing 

viktig. 

o Sekretær – særlig viktig ressurs for ungdomsrådene 

o Politisk rådgiver. Nytt i Nord-troms i 2018. Svært bra og vkitg for å 

involverer ungdomsrådene enda mere , potensiale for videreutvikling. 

Nye etter valget; Hilde Nyvoll, Nordreisa, Charlotte Christensen og Siri 

Rodahl Johansen, Lyngen, Tonje Nilsen, Storfjord. Kvænangen, Kåfjord 

og Skjervøy velger i desembermøtene. 

o Ung tag – logo som viser til ungdomsmedvirkning i 

saksbehandlingsprosess. Logo sendes til kommunene. Buttons med 

logo delt ut til alle ordførere – deles ut til kommunstyrerepr. i 

desembermøtene. 

 

Verktøy for reell medvirkning - hvordan bruker vi denne i praksis? Innspill i møtet: 

• Viktig med dialog og at det er en person som prioriterer ungomsrådet, og 

at det er en som ungdommmee også ønsker 

• Positive erfaringer - får bedre innsikt og gode råd og mulighet til å gi 

innspill 

• Ungdomsmedvirkning til et høyere nivå hvis ungdomsrådet selv kommer 

med saker  

• Se på struktur for at ungdom kan løfte saker til kommunestyre 

• Planprosesser med krav om medvirkning. Viktig å tilrettelegge for at 

ungdomsrådet får mulighet – at det tilrettelegges på en god og 

pedagogisk måte som ungdom forstår. 

• Barn og unges representant i plansaker skal utnevnes 

• Engasjement, bruke andre verktøy og plattformer til å hente innspill, nye 

arena 

30/19 Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen 



 

Vedlegg: 

• Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen fra Lyngen ungdomsråd 

 

Referat:  

Innledning ved Lyngen ungdomsråd 

• Lyngen ungdomsråd samler alle ungdomsråd i Troms og Finmark om en sak. 

Nord-Norgebanen har for tiden mye oppmerksomhet og vi ønsker å etablere 

et varig engasjement og en samlende sak for ungdomsråd.  

 

Innspill i møtet: 

• Gode argumenter og flott initiativ! 

• Regionrådet setter pris på at ungdomsrådet fremmer saken 

• Utfordring til ordførere – KVU, Nordnorgebanen. Hvordan bruke dette 

initiativet og ungdommmenes engasjement i denne saken? Hvordan ta 

ungdom med? 

• Utbygging av bane har betyding for frakt over hele verden 

• Transport av sjømat viktig – mer enn behovet for frakt av folk 

• Viktig at ungdomsrådene står sammen og setter fokus, løfter saken, setter 

framtid og klima på dagsorden. 

• Få med enda flere ungdomsråd – hele den nye, store regionen. 

• Storfjord ungdomsråd har støttet uttalelsen 

• Nord-Troms ungdomsråd vil gjøre vedtak om å støtte aksjonen. 

• Viktig å fokusere på at en ønsker bane i Nord-Norge uten å diskutere 

strekninger - støtte og trykk på saken med både ungdomsråd, politikere på 

kommunalt og fylkesnivå.  

• Presse på til politikere fra Troms og Finnmark på Stortinget. 

 

 

31/19 Politisk fravær 

Siril Jørgensen fremmet sak om poltiske fravær i skolen: 

• Ungdomsmedvirkning som samfunnsfag – engasjerte ungdom som vil delta 

politisk blir “straffet” med fravær.  

• Skjervøy ungdomsråd fremmet interpellasjon i eget kommunestyre. Positive 

tilbakemeldinger, men hvis det ikke var en del av læreplanen så er det ikke en 

del av pensum og dermed kan det ikke godkjennes som et oppfylt 

læringsmål. Tar saken videre i neste møte. 

• Se på mulighet i lokale læreplaner når det gjelser elever i grunnskolen. 

 

Innspill i møtet: 

• Geir: Ungdområd er nå lovpålagt utvalg – altså politisk deltakelse på vegne av 

andre. De som er med i ungdomsråd har forpliktet seg til å representere, 



 

byrden må fordeles og flere engasjeres. Det må være likhet i lovverket. Vil 

sjekke regelverk med Kent Gudmundsen. 

• Berit: Innspill om å se på Fagfornyelsen – tverrfaglige tema. Lage et innspill 

fra RUST til “skolesamarbeidet” i Nord-Troms om å få dette inne i lokale 

læreplaner.  

• Dan-Håvard: Paradokset er så stort at det vil tvinge seg fram en løsning. 

• Ørjan: Skjervøy tar det som en sak i kommunestyret. Lærernes utfordring er å 

ha vurderingsgrunnlag. Viktig at ungdom fordeler oppgavene – men samtidig 

er engasjementet viktig - at det er ungdom som vil gjøre en forskjell. 

Regionrådet vil finne en løsning på dette. 

• Bernt: Ønsker en sak til kommunestyret – RUST lager sak til kommunene i 

samarbeid med sekretær/koordinator. En felles sak som ungdommene bidrar 

inn med erfaring fra sin kommune, og samtidig øvelse i å løfte frem til sak til 

utvalg. 

• Hanne: Engasjerte ungdommer skal ikke ha dobbelt arbeid, og må settes pris 

på. Deltar i å forme framtia si. Det kan ikke være slik at de skal få fravær. 

• Ådne: Stor oppslutning i valg av ungdomsråd og RUST – mange vil være med, 

hele rådet ville være med i RUST. Ungdomsråd er lærerikt og meningsfylt. 

• Johannes: Elevrådsarbeid skrives ikke som fravær fordi man da er tilltitsvalgt. 

Dette bør gjlede ungdomsråd også. 

 

Vedtak:  Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Siril, Ramona, Andreas, 

Marcus, Jon-Andreas, Ådne og Lise som lager saksfremlegg. Lise innkaller til møte 

på Messenger. 

 

 

32/17 Nord-Troms Pride 

Dan Håvard Johansen fremmet sak om Nord-Troms pride som arrangeres i 

Nordreisa 6.juni 2019  

• Samfunnsutviklinga i Nord-Norge – flere eldre og færre ungdommer. 10 % av 

verdens befolkning er ikke heterofile. Inkludering og mangfold, raushet, 

åpenhet og respekt. Viktig å støtte arrangementet for å forme framtia i 

regionen 

Innspill i møtet: 

• Må kommunestyrene godkjenne at kommunene skal henge opp Pride-flagg? 

• Hvordan skal vi løfte denne saken? Debatten må opp i Nord-Troms! 

• Viktig sak og markering av en inkluderende region – støttes av alle ordførere 

• Sak til RUST – spille opp sak til Regionrådet. Nord-Troms ungdomsråd tar 

opp saken i eget møte. 

 

Møtet slutt kl 18.50 



 

 

Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd 

 

Sted Skibotn helse og rehabilitering, Storfjord 

Tid 26.11.2019 kl. 10.00-12.00 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 

Greta Reiersen 

Nordreisa: 

Ramona Thomassen 

Jon-Andreas Fyhn 

Storfjord: 

Marcus Solvoll 

Ådne Gamst-Eriksen 

Lyngen: 

Johannes Lundvoll 

Andreas Simonsen 

Nord-Troms regionråd - adm. Lise Jakobsen 

Forfall   

Kåfjord: 

Mathias Nilsen 

Oliver Løvli 

Kvænangen: 

Lea Kaino-Hestnes 

Bjørn Kristian Henriksen 

 

 

33/19 Godkjenning av protokoll fra møte 17.september 2019 

Vedlegg: 

• Protokoll RUST 17. September 2019 

 

Merknad: Skrivefeil i navn rettes opp 

Vedtak: Protokoll godkjennes 

 

 

34/19 Orienteringer og oppsummering av fellesmøtet med regionrådet 

Kommunerunden: 

NORDREISA:  

• Har hatt møte og valgt Ramona til leder og Oda Fossvoll til nestleder 

• BUK-møte, der leder i ungdomsrådet er ordfører og ordfører er rådmann. Få 

saker , men likevel lærerikt. Victoria holdt innlegg om sin vei fra ungdomsråd 

til kommunestyre. 

• Samarbeidsmøte om entreprenørskap 

• Landsbymøte der Ramona var med i sofasamtale – bolyst og blilyst 



 

• Deltatt på kommunstyremøte 

• Politiske rådgiver: ordfører Hilde Nyvoll 

LYNGEN 

• Valgt nytt råd 

• Ikke valgt ny uavhengig repr. 

• Vært i kommunestyremøte 

• Politisk rådgiver: Charlotte Christensen , vara Siril Rodahl Johansen 

• Ny ungdomskontakt 

• Aktiv Lyngen – aktivitesdag 1.-6.klasse 

• Aksjon Nord-Norgebanen 

• Har tatt opp sak om klimabudsjett og miljøfyrtårn 

• Mekkegarasjen – venter fortsatt på den 

• Folkehelsemøte 

• Fellestur til Tromsø - bowling og pizza 

SKJERVØY 

• Valgt nytt råd, men mangler fra vgs. - vanskelig å engasjere 

• Ser på mulighet for å ha med noen fra andre kommuner som bor på hybel på 

Skjervøy. 

• Spillkveld på vgs, sammen med ungdomsbedrift på helsefag. Inviterte vgs og 

10.kl. Ca 40 unge som møtte. Planlegger juleverksted for samme målgruppe 

• Møteplassen - samarbeid mellom vgs, kommunen, ungdomsrådet 

• Innspill til arbeidsgruppe for opprusting av lekeplasser 

• Markering av verdensdagen for psykisk helse sammen med Mental helse 

Skjervøy  og kulturhuset – foredrag etc. 

• Markering av FNs barnekonvensjon for 6.klasse - rekruttering til 

ungdomsrådet 

• Har hatt møte med studenter fra UiT. Hadde spørsmål om hvordan det var å 

bo på Skjervøy etc. 

• Har vært  med å stemme på visjon for Skjervøy 

STORFJORD 

• Valg i ungdomsrådet - leder og nestleder og RUST-repr. Mange vil være med 

i begge rådene. 

• Saker: Nord-Norgebanen  

• Hilste på ordfører og sekretær 

• Politisk rådgiver: Tonje Nilsen 

RUST 

• Ramona på møte entreprenørskap 

• I jury på grunderidol 

• Møte med KS om Drivkraft Nord-Troms – spre RUST-modellen til 

folkevalgtopplæring etc.  

• Ny møteplan for 2020 – fastsette dato for møte i janauar/februar  



 

 

Saker fra fellesmøtet med regionrådet som taes inn på saksliste til vedtak: 

35/19 Nord-Troms Pride 

Det vises til referat fra fellesmøtet 

 

Vedtak:  

• Nord-Troms ungdomsråd vil delta på Nord-Troms pride og ønsker at 

regionrådet blir med. 

• Ungdomsrådet og regionrådet holder apeller.  

• Det forelsås at fellesmøtet 26.mai. flyttes til 6.juni og samkjøres med 

arrangementet. Viser standpunkt og støtte til saken ved å legge møtet da. 

• Nord-Troms ungdomsråd ønsker at kommunale ungdomsråd og ordførere i 

kommunene tilrettlegger for at  ungdom i alle kommunene kan delta. 

Samarbeid med arrangøren om busstransport. 

• Vedtaket oversendes til regionrådet. 

 

 

35/19 Prøv sjøl-fondet: Rapport fra klatreprosjekt i Lyngen v/ Johannes Lundvoll 

Vedlegg: 

• Rapport med bilder 

Vedtak: Rapport godkjennes 

 

 

36/19 Prøv sjøl-fondet: Behandling av søknader fra elev- og ungdomsbedrifter på 

skolene i Nord-Troms 

Vedlegg: 

A) Hopp i Havet UB 

B) Skjitplast UB 

C) Skarven Fisk UB 

D) UB Storfisk 

E) Kvænangen 😊 

F) UB Livsgnist 

Ramona og Siril orienterer om hvordan søknadene behandles. Skjema for vurdering 

av søknader følger hver søknad. 

 

Vedtak:  

A) Hopp i Havet UB: God beskrivelse av bedriften. Spennende produkter! Mangelfull 

på inntekter. 

Forslag 5500kr 

Forslag 4500kr 8 stemmer 

Vedtak: Bedriften tildeles kr 4500,- 



 

 

B) Skjitplast UB: Veldig god beskrivelse av bedriften. Langsiktige mål og 

fremdriftsplan. God og spesiell ide! Utgifter mangelfult beskrevet og dekkes av 

egenkapitalen.  

Forslag 3000kr 5 stemmer 

Forslag 2500kr 3 stemmer 

Bedriften tildeles: 3000kr 

 

C) Skarven Fisk UB: Noe mangelfull beskrivelse og informasjon i søknaden. Utgifter 

ikke satt opp.  

Forslag 4000kr: 3 stemmer 

Forslag 3500kr: 5 stemmer 

Vedtak: Bedriften tildeles kr 3500,- 

 

D) UB Storfisk: Mangelfull beskrivelse og informasjon i søknaden. Bl.a. ikke 

beskrevet hva de skal drive med. Utgifter ikke satt opp.  

Vedtak: Bedriften tildeles kr 3000,- 

 

E) Kvænangen 😊: God og kreativ ide, men fremdriftsplanen virker litt usikker. 

Utgifter og inntekter mangelfull.  

Forslag 5000 kr 8 stemmer 

Forslag 3000 kr  

Vedtak: Bedriften tildeles kr 5000,- 

 

F) UB Livsgnist: Sosialt entrprenørskap - samfunnsansvar som ikke gir inntekter 

Forslag 4000kr 7 stemmer 

Forlsag 3500kr 1 stemme 

Vedtak: Bedriften: Bedriften tildeles kr 4000,- 

 

Innspill i møtet: 

• Evaluere søknadsskjemaet - mange bedrifter har mangelfulle opplysninger.  

• Se på hvordan vi spør i søknaden - sette opp budsjett, være mer konkret. 

• Bedriftene har ikke tenkt gjennom alt før de søker. Kreve mer av de i 

søknaden. 

  

Møtet slutt kl 12.20 

 

Lise Jakobsen (referent) 


