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Protokoll fra møte i Nord-Troms Ungdomsråd og Fagrådet 

13.01.2020 

 

Sted Nordreisa, På Taket Kafe 

Tid Kl. 11.00-14.30 

 

 

PROGRAM 

Kl 11.00 Lunsj  

Kl 11.30 Fellesmøte RUST 

Kl 12.30 Parallelle møter Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet 

Kl 13.30 Felles oppsummering 

Kl 14.30 Avslutning 

 

 

SAKSKART FELLESMØTE 

1/20 KOMMUNERUNDEN 

2/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 26.11.2019 

3/20 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2020 

SAKSKART NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

4/20 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

5/20 FORDELING AV SAKSOMRÅDER 

6/20 POLITISK FRAVÆR – FORSLAG TIL SAKSFREMLEGG 

7/19 EVENTUELT 

SAKSKART FAGRÅDET 

1/20 POLITISK FRAVÆR 

2/20 OPPLÆRING OG SKOLERING AV UNGDOMSRÅD 

3/20 EVENTUELT 

 

 

Tilstede    

Nord-Troms Ungdomsråd  Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen 

Kåfjord: Oliver Løvli og Kine Monsen 

Nordreisa: Ramona Thomassen og Jon A Fyhn 

Lyngen: Johannes Lundvoll og Andreas Simonsen 

Storfjord: Ådne G Eriksen og Marcus Solvoll 

Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes 

Bernt Lyngstad, ordfører Kåfjord, saksordfører RUST  
Fagrådet  Vegard Tvedt Pedersen, Nordreisa  

Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen 

Eirik Hasselberg, Skjervøy 

Jill Fagerli, Storfjord  

Marit Boberg, Kvænangen 

Kjersti Rennestraum, Kåfjord   
Nord-Troms regionråd - adm.  Lise Jakobsen, referent  
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1/20 KOMMUNERUNDEN 

 

Skjervøy:  

o Møte i starten av desember med info fra Rådmannen om budsjett og 

økonomiplan 2020-2023 + arbeid med ny hall.  

o Deltatt i kommunestyre i desember. Tok opp sak om politiske 

deltakelse/fravær. 

o Har drøftet midler til stedsutvikling fra RUST - forslag om å bruke 20 000kr til 

utstyr til ungdomsklubb i rådhuskantina.  

o Har støttet fellesaksjonen for Nord-Norgen-banen fra Lyngen ungdomsråd. 

o Ny politisk rådgiver: Kathrine Kaasbøll Hanssen.  

o Juleverksted sammen med Møteplassen og ungdomsbedriften UB Livsgnist. 

 

Kåfjord:  

o Møte før jul der rådet fordelte rusforebyggende midler. 

o I neste møte velges nye repr. til utvalg 

o Midler til stedsutvikling - utvide sykkelløype og arrangere en temadag i 

samarbeid med andre aktører til våren. 

 

Nordreisa:  

o Møte i ungdomsrådet 

o Kommunestyre i desember. Ramona og Oda tok opp Nord-Troms Pride.  

o Ny ungdomskontakt – Vegard Tvedt Pedersen 

 

Storfjord:  

o I kommunestyre i desember og fikk, etter benkeforslag, 20 000 kr ekstra til 

ungdomsrådet 

o Ny politiske rådgiver - Tonje Nilsen 

o Neste møte i februar 

 

Lyngen:  

o Møte i Ungdomsrådet 9. desember  

o Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen, 10 kommunale ungdomsråd har 

sendt vedtak om støtte til aksjonen. 

o Rådet har vært i kommunestyret og gitt uttalelse ang. nedleggelse av skole, 

klima og miljø, og kutt i midler til sommerarbeidsplasser for ungdom.  

o Jobber med Lyden av Lyngsalpan 2020.  

o Aktiv Lyngen – har blitt en modell som flere vil lære av. Nye tiltak jobbes 

frem, de eksisterende forbedres og utvikles (Lyngenmodellen)  

o Johannes deltar på Barn og unges toppmøte i Oslo 11. februar 

 

Kvænangen:  

o Arrangerte vellykket juleball i 2019 

o Møte onsdag – endring i vedtektene etter ny kommunelov 

o Ny skole åpner om to uker - håper på en møteplass for ungdom på skolen 

siden alle bor spredt.  

o Stedsutviklingsmidlene er brukt etter ide fra workshop til «ord på veggen» på 

den nye skolen. Ordene skal inspirere elevene. 

 

Aktuelt fra RUST:  
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o Vintermøtet KS/FM i Alta 28. januar – RUST holder innlegg v/ Hilde Nyvoll, 

Ramona og Siril eller Johannes. 

o UFT Troms og Finnmark 14-16. feb. Alle kommuner invitert. 

 

 

2/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 26.11.2019 

Vedlegg: 

• Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd 

Vedtak: Protokoll godkjennes 

 

 

3/20 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2020 

Årsplan 2020 

 

JANUAR 
Mandag 13.jan: Møte i RUST, Nordreisa 

Torsdag 23.jan. Yrkes- og utdanningsmesse, Nordreisa 

FEBRUAR 
 

 

MARS 
Onsdag 18.mars: Møte i RUST, Kåfjord 

 

APRIL 
 

 

MAI 
Tirsdag 26.mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Nordreisa 

JUNI 
Lørdag 6.juni: Nord-Troms Pride 

12.juni: Møtegodtgjørelser utbetales 

AUGUST 
 

SEPTEMBER 
 

Torsdag 17.sept.: Møte i RUST, Lyngen 

 

 

OKTOBER 
Fredag 23.okt. RUST- konferansen 2020, Nordreisa 

 

 

NOVEMBER 
23.-24.nov.: Tur ungdom og ordførere, Skjervøy 

 

 

DESEMBER 
Lørdag 12. des.: Møtegodtgjørelser utbetales 

 

 

 

Budsjett 2020 

 

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 
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 Årlig budsjett 2020 

ungdomssatsing 

Driftsinntekter – tilskudd fra 

kommunene  

  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 

 

Storslett 1.1.2020 

Berit Fjellberg 

 

Vedtak: Årsplan og budsjett godkjennes 

 

 

 

 

4/20 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

Leder i Nord-Troms ungdomsråd:  

2 kandidater 

Johannes V Lundvoll – valgt med 6 av 11 stemmer 

 

Nestleder:  

5 kandidater 

Ramona S Thomassen – valgt med 4 stemmer av 11 stemmer 

 

 

5/20 FORDELING AV SAKSOMRÅDER 

Vedtak: Følgende fordeling er vedtatt i møtet 

 

Saksområder Tiltak og aktiviteter i 2020 Saksansvarlig 

Entreprenørskap og næring • Prøv Sjøl fondet 

• Entreprenørskap: Elevbedrift, ungdomsbedrift 

Ramona 

Siril 

Skole og utdanning • Yrkes- og utdanningsmesse 23.januar 

• Politisk fravær som samfunnsfag 

Kine  

Oliver 

Politikk og medvirkning • Fellesmøte med ordførere 

• Nord-Troms Pride 

• Drivkraft Ungdom 

Leder og 

nestleder 

Media • Oppdatere sosiale medium Marcus  

Ådne 

Psykisk helse • Sette fokus på temaet i 2020 Lea 

Greta 

Samferdsel • Kollektivtransport Nord-Troms 

• Oppgradering av veier, bruer, tunneller i regionen 

Kine  

Andreas 

Jon Andreas 
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6/20 POLITISK FRAVÆR – FORSLAG TIL SAK 

Vedlegg: 

• Politisk deltakelse eller fravær – forslag til sak 

Prosess: 

 Forslaget behandlet i arbeidsgruppa 8.1.2020 og i RUST 13.1.2020 

 Forslaget sendes til saksordfører for RUST Bernt Lyngstad for innspill 

 Forslaget sendes til oppvekstledere for innspill 

 Forslaget legges frem av av ungdomsråd, ordførere og politiske rådgivere for 

oppvekstutvalg i kommunene 

Vedtak:  

• Saksfremlegget godkjennes 

• Forslag til videre prosess godkjennes. Følges opp av leder, nestleder og 

undomskonsulent 

 

 

7/19 EVENTUELT 

 

UNGDOMSTINGET TORNEDALEN v/ saksordfører Bernt  

Nordreisa, Kåfjord og Storfjord med i Tornedalsrådet. Tornedalsrådet arrangerte 

ungdomssamling i 2005 – prosjekt sammen med Interreg – fylkeskommunen, 

Tornedalsrådet m.fl. Rådet har møte til uka - Bernt sjekker opp muligheter for 

lignende arrangement. Ungdomsrådet drøfter saka i eget møte. 

 

Vedtak: RUST stiller seg positiv til et nytt arrangement og ønsker at saksordførere 

Bernt følger opp saken i Tornedalsrådet. 

 

FLAGGING NORD-TROMS PRIDE 

Bestemmelser ang. flagging ved offentlige bygg. Lise sjekker opp regelverk og gir 

tilbakemelding til RUST. RUST lager felles saksfremlegg til kommunestyrene om 

flagging til kommunestyrene i mars. Nordreisa ungdomsråd har allerede fremmet 

saken i sitt kommunestyre i desember 2019. 

 

Vedtak: 

• RUST ønsker å holde appell v/ Siril og Johannes 

• RUST kjøper Pride-flagg til bruk i paraden 

• RUST lager felles saksfremlegg om flagging på rådhus og kommunehus. 
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Protokoll fra møte i Fagrådet 13. januar 2020 

 

Sak 1/20 POLITISK FRAVÆR 

Vedlegg: Politisk deltakelse eller politisk fravær – forslag til saksfremlegg. 

 

Drøfting og innspill i møtet: 

• Erfaring fra Kåfjord der det har vært et felles møte om saken med 

skoleledelse. Tre ulike skoler, både privat og offentlig, med ulike praksis. 

Skolen ser læringen i deltakelse i ungdomsråd, men det er ønskelig med en 

modell som sier hvordan vi gjør det og at det kan sees i et system 

• Erfaring fra Kvænangen – ungdomskontakt jobber tett med skolen og lærere 

om den enkelte elev/representant 

• Ulike organisering og praksis i kommunene på hvordan ungdomsråd og 

sekretær er organisert. 

• Modenhet hos den enkelte elev/representant viktig – evne til å bringe saker 

fra rådet inn i klassen og til å «ta igjen» skolearbeid i de mest sentrale 

fagene. 

• Utforme en modell som bygger bro mellom skole og ungdomsråd gjennom 

tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap. 

• Viktige moment i utforming av modell: 

o Kommunikasjon og tettere samarbeid med skolen om tilrettelegging 

for den enkelte elev/repr.  

o Planlegging og innkallinger i god tid før 

o Bruke vararepr. mer aktivt – se på rådet som 14 i stedet for 7 repr. 

o Vurdere totalbelastningen på den enkelte ungdom 

o Sende referat til lærere for at saker skal kunne brukes/planlegges inn i 

undervisningen 

o RUST-konferansen: Bruke innleder fra skole/oppvekst – koble på 

kompetansemål, begreper og tema fra læreplan innen demokrati og 

medborgerskap. 

 

 

Sak 2/20 OPPLÆRING OG SKOLERING AV UNGDOMSRÅD 

Vedlegg: Veileder til politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms 

Veilederen ble vedtatt i fellesmøte mellom RUST og regionrådet 28. mai 2019. Ett av 

punktene i veilederen er opplæring og skolering av ungdomsrådene: 

Intro-kurs: Sekretær, politisk rådgiver og ordføreren har ansvar for å gjennomføre et intro-kurs med 

ungdomsrådet i samarbeid med RUST. Innholdet i kurset samkjøres og tilpasses den regionale 

opplæringen slik at de to leddene i skoleringen utfyller hverandre.  

RUST-konferansen: Årlig felles opplæring og skolering av ungdomsrådene i Nord-Troms. 
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Drøfting i møtet: 

• Hvordan kan vi få til hensiktsmessig opplæring av representantene? 

o En lokal del i hver kommune og en regional del på RUST-konferansen 

med sammenheng i tema 

• Hvilke tema er aktuelle – for den lokale delen og for RUST-konferansen?  

o Lokal del i hver kommune 

o 1-2 timer 

o Budsjett og regnskap (Oversette begreper, 

prioritering, hvordan forstå budsjettet) 

o Planverk (Hvordan gi innspill? Hva bør rådet mene 

noe om og hvorfor? Se konsekvenser) 

o Bruke ordførere, politisk rådgiver, 

rådmann/komm.direktør. Viktig med evne til å 

oversette og formidle til ungdom. 

o Nordreisa har pekt ut politikere i hvert utvalg med 

ansvar for ungdomsrepr.  

o Lage en «bestilling» til ordfører og politisk 

rådgiver i sammenheng med tema ovenfor.  

o RUST-konferansen 

o Hel dag 

o Som tidligere – aktive ungdomsråd, smarte tips, 

tale og debatt, møteteknikk, skrive saksfremlegg, 

gjøre «stunt» i kommunestyre for å belyse sak, øve 

på praktiske oppgaver 

 

 

16.1.2020 Lise Jakobsen (referent) 


