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PROTOKOLL 

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

13. OKTOBER 2020 KL 1100-1400 

PÅ TAKET KAFE NORDREISA 
 

 

PROGRAM OG SAKSKART 

 

1100 LUNSJ 

1130 TEMA: PLAST I HAVET  
Plastrådgiver i Naturvernforbundet Maja Bernhoff informerer om utfordringer, konsekvenser 

og tiltak rundt plast i havet og om engasjement for strandrydding. 

 

1230 SAKSLISTE 

 

27/20 GODKJENNING AV INNKALLING 

28/20 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 

29/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 

30/20 RAPPORT FRA PROSJEKT HØYLANDSFE 

31/20 NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL  
32/20 SKOLERING AV UNGDOMSRÅD 
33/20 TUR UNGDOM & ORDFØRERE 23.-24. NOVEMBER 

34/20 SØKNAD OM Å OMDISPONERE TIDL. TILDELTE MIDLER 

35/20 SØKNAD OM STØTTE TIL KÅFJORD UNGDOMSRÅD 25 ÅR 

36/20 EVENTUELT 

 

1400 MØTE SLUTT 
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TILSTEDE   

Nord-Troms Ungdomsråd Johannes V Lundvoll Lyngen 

 Andreas Simonsen Lyngen 

 Marcus Solvoll Storfjord 

 Ådne Gamst Eriksen Storfjord 

 Ramona S Thomassen Nordreisa 

 Jon Andreas Fyhn (Teams) Nordreisa 

 Maiken Jørgensen (Teams) Kvænangen 

 Monica Boberg (Teams) Kvænangen 

 Siril Jørgensen (Teams) Skjervøy 

Fagrådet Vegard T Pedersen Nordreisa 

 Kjersti Rennestraum Kåfjord 

 Marit Boberg (Teams) Kvænangen 

 Kåre Bjørnar Olsen (Teams) Lyngen 

Adm. Lise Jakobsen  

Andre Maja Bernhoff Naturvernforbundet 

 

 

27/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA  

26. MAI OG 17. SEPTEMBER 2020 

Vedlegg: 

Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd 26. mai og 17. september 

 

VEDTAK:  

Innkalling godkjennes 

Protokollene godkjennes. 

 

 

29/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 

 

SKJERVØY 

• Ikke valgt nytt råd og lite aktivitet 

• Ny politiske rådgiver 

• Siril med for å sikre overgang til nytt råd 

 

STORFJORD 

• Valgt inn to nye i rådet fra Hatteng elevråd  

• Valgt inn vararep. 

 

LYNGEN 

• Ett møte i kommunestyret og ett møte i ungdomsrådet siden sist 

• Velger nytt råd i oktober 

• Aktiv Lyngen: Rib-tur og møte med politiets U18-gruppe 

 

NORDREISA 

• BUK 1. oktober – svært vellykket møte med stor aktivitet og engasjement fra deltakerne. 

Saker om fotballhall, uteområde på Storslett skole, aktivitetspark i Trekanten, sykkelbane 

Høgegga, nye stoler til Storslett skole, nytt svømmebasseng og volleyballtrening. 

• Kommunestyremøter i september og oktober 

• Sak til Oppvekst og kulturutvalget om ny stillingsressurs til ungdomsklubb/kontakt 

• Brannøvelse på skolebusser gjennomføres nå – sak fremmet av ungdomsrådet for 5 år 

siden 

 

KVÆNANGEN 

• Klubben snart klar for åpning 

• Har valgt nytt råd og RUST-repr. 

• Hanne Wiesner er politisk rådgiver 

• Sak om frukt 2 ganger i uken på skolen 
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• Jobber med temadag sammen med Selvhjelp Norge 

• Arrangerer juleball 

 

KÅFJORD 

• Skifter hele ungdomsrådet pga. flytting til vgs. og lærlingejobb 

• Nyvalg etter jul – opplæring på nyåret 

• 25 års jubileum – egen sak i dagens møte 

 

REGIONAL UNGDOMSKONSULENT 

• Besøk fra prosjektleder for Ungsatsing i Hålogalandsrådet 20.10 for å høre om erfaringer, 

struktur og organisering i RUST. Ramona, Kjersti, Bernt, Victoria og Lise deltar i møtet 

• UE presenterte Prøv sjøl-fondet på kick off for ungdomsbedrifter på Skjervøy 6.10 

• Ungdommens distriktspanel samles i Alta 17.-18. oktober. RUST er med på møtet via 

Temas søndag for å gi innspill på hypoteser som de jobber med utfra rapport fra Ruralis 

(presentert i forrige RUST-møte) – skal jobbe frem 10 råd til regjeringa om fremtidas 

distriktspolitikk- Johannes, Ådne og Lise deltar på Teams-møtet søndag kl. 12.30 

 

 

 

30/20 RAPPORT FRA PROSJEKT HØYLANDSFE 
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VEDTAK:  

Flott rapport! Tas til orientering  
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31/20 NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL  
 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

o Det velges en arbeidsgruppe som lager felles saksfremlegg i samarbeid med 

saksordfører og regional ungdomskonsulent 
o Ungdomsrådene fremmer sak i kommunestyrer for økt fokus på utfordringer for 

nord-tromsungdom som bor på hybel.  
o Nord-Troms ungdomsråd tar opp saken med regionrådet i fellesmøte i november 

 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: I RUST-møtet 17. mars 2020 ble det holdt innspillrunde i 

arbeidet med regionrådets strategi for 2020-2023. Ett av innspillene fra ungdomsrådet var fokus 

på hybelboeres utfordringer. Utfordringene kan være knyttet til psykososialt miljø og trivsel, 

kosthold og livsstil, boforhold på hybel m.m.  

 

Kommunene Nordreisa og Skjervøy er vertskommuner for ungdom fra de øvrige kommunene. De 

to vertskommunene kan sikre at hybelungdom ivaretas godt gjennom ungdomskontakt, 

helsestasjon for ungdom og sosiale fritidstilbud, og samtidig sørge for god oppfølging av egne 

ungdommer som flytter på hybel til Alta og Tromsø for å gå på skole.  

 

Ungdommer fra Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og Storfjord må flytte hjemmefra for å gå på 

videregående skole. Det er viktig at disse kommunene følger opp ungdommene på skolestedene i 

Tromsø, Alta, Nordreisa og Skjervøy.  

 

Aktuelle tiltak kan være tilbud om helsestasjon for ungdom, ungdomskontakt, sosiale møtesteder 

og fritidstilbud, kurs om kosthold og livsstil, retningslinjer for minste standard på hybler og tiltak 

for at husleia ikke er for høy. 

 

Innspill i møtet: 

• Møtesteder for ungdom er viktig – ungdom vil ha kontakt med andre 

• Synliggjøre aktivitet for ungdommer – samle info og spre den 

• Lyngen modellen og Folkehelseprogrammet. Flere kommuner er med i 

Folkehelseprogrammet – Nordreisa trenger et push for å bli med der! 

• Hver kommune må kartlegge sine ungdommer 

• Samarbeid med fylkeskommunen 

• Inkl. Alta i dette – viktig pga stor skole der 

 

VEDTAK:  

o Arbeidsgruppen bestående av Kjersti, Marcus, Ramona og en repr. fra 

Kvænangen ungdomsråd lager felles saksfremlegg i samarbeid med 

saksordfører og regional ungdomskonsulent 
o Ungdomsrådene fremmer sak i kommunestyrer for økt fokus på utfordringer for 

nord-tromsungdom som bor på hybel.  
o Nord-Troms ungdomsråd tar opp saken med regionrådet i fellesmøte i november 

 

 

 

32/20 SKOLERING AV UNGDOMSRÅD 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

o RUST-konferansen 2020 avholdes digitalt og lokalt i hver kommune.  
o Regional ungdomskonsulent har ansvar for å planlegge og gjennomføre opplæring av 

rådene i samarbeid med koordinator og RUST-repr. fra hver kommune, ordfører og 

politisk rådgiver. 

 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: RUST-konferansen samler årlig ungdomsrådene i Nord-Troms 

og skal gjøre representantene kjent med hverandre, det politiske systemet og bidra til aktive og 

engasjerte ungdomsråd i kommunene. Konferansen arrangeres av RUST og tilrettelegger for 

opplæring og skolering i aktuelle tema - med ungdom og for ungdom.  
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På grunn av Covid-19 har Fagrådet i eget møte 26.8 besluttet å ikke samle alle ungdomsrådene 

denne høsten.  Fagrådet ønsker å gjennomføre opplæring og skolering lokalt med 1-3 

kursholdere/prosessledere fra RUST i romslige møterom i hver kommune. Smittevernregler skal 

overholdes. Det pågår i disse dager valg til ungdomsråd i kommunene og gjøres fortløpende 

avtaler om når skoleringen kan gjennomføres i den enkelte kommune. 

 

Tema for opplæringen og erfaring fra tidligere RUST-konferanser og kurs drøftes i møtet 

Innspill: 

• Presentasjon av RUST digitalt til hvert ungdomsråd 

• Hvordan debattere? 

• Hvordan få frem sak i kommunestyret? 

• Hvordan skrive en sak og hvor skal den sendes? 

• Synliggjøre temaet medvirkning  

• Felles tema og noen for den enkelte kommune – planlegges med RUST-repr. 

 

VEDTAK: 

o RUST-konferansen 2020 avholdes digitalt og lokalt i hver kommune.  
o Regional ungdomskonsulent har ansvar for å planlegge og gjennomføre 

opplæring av rådene i samarbeid med koordinator og RUST-repr. fra hver 

kommune, ordfører og politisk rådgiver. 

 

 

33/20 TUR UNGDOM & ORDFØRERE 23.-24. NOVEMBER 

 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

o Nord-Troms ungdomsråd ønsker, så langt det er mulig innenfor smittevernregler, å 

gjennomføre fysisk fellesmøte og tur med ordførere.  
o Nord-Troms ungdomsråd sender saken til regionrådet. 

 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: RUST arrangerer årlig fellesmøte og tur med ordførere i 

regionrådet for å øke fokus på ungdomsmedvirkning, bli kjent med ordfører i egen kommune, og 

senke terskel for kontakt mellom ungdomsråd og voksne politikere. Pga. Covid-19 kan det være 

vanskelig å gjennomføre møte og tur over to dager som tidligere. Årets tur skal være i Skjervøy 

kommune. 

 

ALTERNATIVER: 

o Gjennomføre to dagers møte og tur. Tilpasse aktivitet til smittevernregler. 
o Gjennomføre fellesmøte og aktivitet som dagsmøte på Skjervøy. 

Forslag til møtelokaler og aktivitet på ordførerturen drøftes i møtet 

Innspill: 

• Ønsker to-dagers tur fordi man blir bedre kjent da. Aktivitet første dag for å bli kjent før 

møte. 

• Covid-regler overholdes med enerom på hotellet 

• Aktivitet: Strandrydding – bedre på våren pga været 

• Aktivitet: Visning på Lerøy og rib-tur 

• Aktuelle møterom er Rådhuset, Kiilgården og vgs. Ungdomsrådet ønsker møte i 

kommunestyresalen på Rådhuset. 

 

VEDTAK: 

o Nord-troms ungdomsråd ønsker å gjennomføre to dagers tur med møte i 

kommunestyresalen, omvisning på Lerøy og rib-tur, og overnatting på hotellet. 

 

34/20 SØKNAD OM Å OMDISPONERE TIDL. TILDELTE MIDLER 
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FORSLAG TIL VEDTAK: 

o Nord-Troms ungdomsråd innvilger søknad om omdisponering av midler tildelt ifbm. 

“Ungdom og stedsutvikling” i 2018. 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: I forbindelse med RUST-konferansen 2018 ble det holdt 

worhshop om «Ungdom og stedsutvikling. Hvert ungdomsråd fikk da tildelt 20 000kr for å 

iverksette ideer fra workshop i sin kommune. Kåfjord ungdomsråd jobbet med ideen om en 

sykkeldag for ungdom som midlene i utgangspunktet var tenkt brukt til. Sykkeldagen er ikke 

gjennomført og Kåfjord ungdomsråd ønsker å omdisponere midlene til markering av 25 års 

jubileum. 

Prosjektbeskrivelse og søknad om støtte til markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år:  
“25 år med ungdomsråd i Kåfjord skal ikke gå ubemerket hen” 

 
Bakgrunn 
I november 2020 er det 25 år siden Kåfjord ungdomsråd ble opprettet på 
samfunnshuset i Birtavarre. Da det høsten 2019 trådte i kraft en ny 
kommunelov, ble ungdomsråd - eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom, for første gang lovfestet. Dette hele 25 år etter at Kåfjord 
ungdomsråd så dagens lys. Dette er en historikk Kåfjord ungdomsråd og 
Kåfjord kommune er skikkelig stolte av og nå vil markere!  
Ungdomsrådet er ifølge kommuneloven et rådgivende organ for 
kommunen, og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. I dag 
har Kåfjord kommune et aktivt ungdomsråd med mange engasjerte 
representanter som gjerne uttaler seg i saker som angår unge. Per dags 
dato er de engasjert i å planlegge markeringen av Kåfjord ungdomsråd 25 
år.  
I den anledning søker nå Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune om støtte til å gjennomføre en 
storstilt markering fredag 27.november- lørdag 28.november 2020, på Senter for Nordlige folk i 
Manndalen, Kåfjord.  
Formål 

• Feire at Kåfjord ungdomsråd er 25 år - og gjøre stas på jubilanten, inkludert tidligere og 

nåværende engasjerte ungdommer! 

• Skape en trygg og spennende møteplass for ungdom i en ellers krevende tid 

• Stimulere til samhold og samarbeid mellom ungdomsrådene i Nord-Troms 

• Tilrettelegge for to annerledes og innholdsrike dager for ungdom med program de synes er 

gøy 

• Skape engasjement hos workshop-deltakerne  

• Produsere innhold i workshopen som blir aktuelt å sette på politisk dagsorden- også regionalt 

og kanskje nasjonalt! 

 
Innhold 
Skissert program:  

Fredag 27. November  
(denne kvelden er kun for 
representanter fra ungdomsrådene i 
Nord-Troms): 

Lørdag 28. November  
(selve markeringen med start 12.00, er åpen for inviterte): 
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Ca. kl. 18-19.30: Ankomst busser fra 
Nord-Troms kommunene  
 
Ca. kl. 18 -20: Installering og mingling 
 
Kl. 20: Pizza 
 
Kl. 21: Bli-kjent-leker i salen  
 
Kl. 22: Natt-kino 
 
Kl. 00: Ro 
 

Kl. 10.30: Frokost for ungdommene som har overnattet 
 
Kl. 11.30: Tannpuss, pakking av soveområder og 
klargjøring for markering etc.  
 
Ca. Kl. 12.00: Start dags-opplegg/ markering (foreløpig 
program, endringer kan forekomme) 

• Innledning ved ordfører (eventuelt også andre 
inviterte dersom det måtte passe) 

• Bildekavalkade med innhopp fra tidligere ledere / 
andre sentrale personer, fokus på det man har 
utrettet/ fått til 

• + en liten sekvens som får frem hva de ulike 
ungdomsrådene jobbet med- deres fanesaker 
(«Kåfjord ungdomsråd gjennom tidene») 

• Innlegg av regional ungdomsrådskontakt, Lise 
Jakobsen, om viktigheten av ungdomsråd og 
ungdommer som engasjerer seg i et 
samfunnsperspektiv 

• En videohilsen fra kjente ansikter som “heier på 
de engasjerte ungdommene” 

• Workshop 

• Oppsummering workshop og veien videre 
 
 
Kl. 16.00: Middag for ungdomsråd, samt andre deltakere 
på dagsopplegg 
 
Kl. 18. Slutt middag og dessert, avreise for de som ikke er 
“unge”  
 
Mellom kl. 18-19: ankomst lokal ungdom med buss 
 
Kl. 19.00: Konsert-start  
 
Kl. 21.00-22: Busser tilbake til de ulike kommunene 
 

  

Intern organisering 

Kåfjord Kommune v/Kåfjord ungdomsråd står som eier av prosjektet og er økonomisk ansvarlig. 

Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum og Ungdomskontakt Stian Pedersen er i samarbeid 

med Kåfjord ungdomsråd prosjektleder og har ansvaret for fremgangen i -samt gjennomføringen av- 

prosjektet. 

Rolle Navn 

Prosjekteier Kåfjord Kommune v/ Kåfjord ungdomsråd 

Prosjektleder Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum 
og Ungdomskontakt Stian Pedersen  

Samarbeidspartner Senter for Nordlige folk 
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Lise Jakobsen v/ Regional ungdomssatsing i 
Nord-Troms 
Halti næringshage ved Trude Indrebø og Inger 
Birkelund 

 

VEDTAK: 

o Nord-Troms ungdomsråd innvilger søknad om omdisponering av midler tildelt 

ifbm. “Ungdom og stedsutvikling” i 2018. 

35/20 SØKNAD OM STØTTE TIL KÅFJORD UNGDOMSRÅD 25 ÅR 

FORSLAG TIL VEDTAK:  

o Nord-Troms ungdomsråd tildeler Kåfjord ungdomsråd 15 000 kr i støtte til markering av 

25 års jubileum. 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER 

RUST har årlig budsjett på 50 000 kr til tiltak for ungdom. Pga Covid-19 har det vært få tiltak og 

aktiviteter gjennomført i RUST og i regionene for øvrig dette året. Kåfjord ungdomsråd ønsker at 

alle ungdomsrådene i Nord-Troms skal delta på feiringen av jubileet.  

Søknad om støtte til markering av at Kåfjord ungdomsråd fyller 25 år! 

I november 2020 er det 25 år siden Kåfjord ungdomsråd ble opprettet på samfunnshuset i 

Birtavarre. Da det høsten 2019 trådte i kraft en ny kommunelov, ble ungdomsråd - eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom- for første gang lovfestet. Dette hele 25 år etter at Kåfjord 

ungdomsråd så dagens lys. Dette er en historikk Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune er 

skikkelig stolte av og nå vil markere!  

                    
Ungdomsrådet er ifølge kommuneloven et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale 

seg i saker som gjelder ungdom. I dag har Kåfjord kommune et aktivt ungdomsråd med mange 

engasjerte representanter som gjerne uttaler seg i saker som angår unge. Per dags dato er de 

engasjert i å planlegge markeringen av Kåfjord ungdomsråd 25 år.  
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I den anledning søker nå Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune RUST om inntil kroner 

15.000,- i støtte til å gjennomføre skissert markering fredag 27.november- lørdag 28.november 

2020, på Senter for Nordlige folk.  
  
Formål  
1. Feire at Kåfjord ungdomsråd er 25 år - og gjøre stas på jubilanten -inkludert tidligere og 

nåværende engasjerte ungdommer!  
2. Skape en trygg og spennende møteplass for ungdom i en ellers spesiell og krevende tid  
3. Stimulere til samhold og samarbeid mellom ungdomsrådene i Nord-Troms  
4. Tilrettelegge for to annerledes, lære- og innholdsrike dager for ungdom med program planlagt 

av ungdom selv 
5. Skape engasjement hos workshop-deltakerne  
6. Produsere innhold i workshopen som blir aktuelt å sette på politisk dagsorden- også regionalt 

og kanskje nasjonalt!  
  
Foreløpig program ser slik ut (med forbehold om at endringer kan forekomme, da man avventer 

svar på søknader om finansiering):  
Fredag 27. November  

(denne kvelden er kun for 

representanter fra ungdomsrådene i 

Nord-Troms): 

Lørdag 28. November  

(selve markeringen med start 12.00, er åpen for inviterte): 

Ca. kl. 18-19.30: Ankomst busser fra 

Nord-Troms kommunene  
 

Ca. kl. 18 -20: Installering og 

mingling  
 

Kl. 20: Pizza  
 

Kl. 21: Bli-kjent-leker i salen  
 

Kl. 22: Natt-kino  
 

Kl. 00: Ro 

Kl. 10.30: Frokost for ungdommene som har overnattet  

  

Kl. 11.30: Tannpuss, pakking av soveområder og klargjøring for markering 

etc.  

  

Ca. Kl. 12.00: Start dags-opplegg/ markering  

• Innledning ved ordfører (eventuelt også andre inviterte dersom det 

måtte passe)  

• Bildekavalkade med innhopp fra tidligere ledere / andre sentrale 

personer- fokus på det man har utrettet/ fått til  

• + en liten sekvens som får frem hva de ulike ungdomsrådene jobbet 

med- deres fanesaker («Kåfjord ungdomsråd gjennom tidene»)  

• Eventuelt innlegg av regional ungdomsrådskontakt, Lise Jakobsen, 

om viktigheten av ungdomsråd og ungdommer som engasjerer seg i 

et samfunnsperspektiv  

• En videohilsen fra kjente ansikter som “heier på de engasjerte 

ungdommene”  

• Workshop med representanter fra Halti næringshage  

• Oppsummering workshop og veien videre  

  

Kl. 16.00: Middag for ungdomsråd, samt andre deltakere på dagsopplegg  

 

Kl. 18. Slutt middag og dessert, avreise for de som ikke er “unge”  

 

Mellom kl. 18-19: ankomst lokal ungdom med buss  

 

Kl. 19.00: Konsert-start  

 

Kl. 21.00-22: Busser tilbake til de ulike kommunene  

  
Under følger estimert budsjett og finansieringsplan for arrangementet:  
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HVA SUM I KR. 
Artist inkludert flyreise  150 000,-  
Leiebil  7000,-  

Overnatting artist  10 500,- (7x1500,-)  
Kost artist  3500,- (7x500,-)  
Leie av sal og utstyr 2 dager  16 000,-  
Backstage  2500,-  
Transport deltakere  
  

50 000,- 

Kost 40 deltakere 26 000,- 
Overnatting 10 000,- 

Nattevakt x 2 6400,- (400,- pr. time) 

Utgifter til arrangørgruppe, materiell backstage m.m. 3500,- 
Armbånd deltakelse 2000,- 
Premier 7500,- 
T-skjorter 12 000,- (300,- x 40) 
Annet/ uforutsette utgifter 37 800,- (10 %) 
Honorar samarbeidspartner workshop inkludert transport 20 000,- 
Leie tolkeutstyr 5000,- 

Honorar tolk 10 000,- 

TOTALSUM KR. 378 400,-  
  
  

HVEM  SUM  
Kåfjord kommune v/ Formannskapet  50 000,-  
Rusforebyggende midler, Kåfjord kommune  10 000,-  
Egenandel Kåfjord ungdomsråd  10 000,-  
Egenandel Kåfjord kommune  13 400,-  
Samfunnsløftet SNN  90 000,-  
RUST-midler stående fra tidligere prosjekt  20 000,-  
RUST  15 000,-  
Sametinget  75 000,-  
Troms og Finnmark fylkeskommune  90 000,-  
Lerøy  5000,-  

TOTALSUM I KR.  378 400,-  
  
Intern organisering 
Kåfjord Kommune v/Kåfjord ungdomsråd står som eier av prosjektet og er økonomisk ansvarlig. 

Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum og Ungdomskontakt Stian Pedersen er i samarbeid 

med Kåfjord ungdomsråd prosjektleder og har ansvaret for fremgangen i -samt gjennomføringen 

av- prosjektet. 
  
Rolle  Navn  
Prosjekteier  Kåfjord Kommune v/ Kåfjord ungdomsråd  
Prosjektleder  Kulturkonsulent Kjersti Hovland 

Rennestraum og Ungdomskontakt Stian 

Pedersen  
Samarbeidspartnere  Senter for Nordlige folk v/ daglig leder Svein 

Leiros  



www.nordtromsportalen.no 

 

 

 

 

 
 

Regional ungdomssatsing i Nord-Troms 

(RUST) v/ Lise Jakobsen  
Halti næringshage  

  
Medvirkning  
Kåfjord ungdomsråd har vært - og vil være -med hele veien fra idéfase til gjennomføring. Skissert 

program er basert på og laget ut ifra ungdommenes innspill og tilbakemeldinger.  

  
Annet 

Slik programmet er skissert, er det utelukkende basert på hva ungdommene selv har ønsket 

seg for kommende markering. Kåfjord ungdomsråd blir fortløpende orientert om status i 

prosjektet og har uttrykt glede over å kunne få til denne markeringen. Prosjektet er likevel 

avhengig av å være fullfinansiert for å kunne bli slik det er skissert den dag i dag. Kåfjord 

ungdomsråd søker derfor RUST med flere om støtte for å kunne arrangerer markeringen slik 

man ønsker.  

 

VEDTAK:  

o Nord-Troms ungdomsråd tildeler Kåfjord ungdomsråd 15 000 kr i støtte til markering 

av 25 års jubileum. 

 

36/20 EVENTUELT  

 
15.10.2020 Lise Jakobsen (referent) 

 

 


