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PROTOKOLL FRA MØTE I  

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD OG FAGRÅDET 17. SEPT. 2020 

 

Sted Teams 

Tid Kl. 10.00-13.00 

 

TILSTEDE 

Nord-Troms ungdomsråd 

o Johannes Lundvoll, leder, Lyngen 

o Ramona S. Thomassen, nestleder, Nordreisa 

o Oda Fossvoll, Nordreisa (vara for Jon Andreas Fyhn)  

o Maiken J Vestgård, Kvænangen 

o Aleksander Solvoll, Storfjord 

 

Fagrådet 

o Marit Bober 

o Eirik Hasselberg 

 

Adm. 

o Lise Jakobsen 

 

Andre 

o Tobias Eriksen, ungdommens distriktspanel og Anne K. Gardvik, Distriktssenteret 

 

FORFALL 

Nord-Troms ungdomsråd 

o Jon Andreas Fyhn  

o Ådne Gamst-Eriksen  

o Andreas Simonsen 

o Oliver Løvli 

o Jimmy Blomli 

o Siril Jørgensen 

o Greta Reisersen 

 

Fagrådet 

o Vegard Tvedt Pedersen 

o Kjersti H. Rennestraum 

o Kåre B. Olsen 

 

 

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

 

PROGRAM OG SAKSKART 

10.00: VELKOMMEN  

10.15: UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL 

Tobias Eriksen (repr. fra Troms og Finnmark) og Anne K. Gårdvik i Distriktssenteret deltar i møtet med informasjon 

om arbeidet med Ungdommens distriktpanel og utformingen av 10 råd til regjeringen om fremtidens 

distriktspolitikk. 
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Vedlegg:  

https://distriktssenteret.no/litteratur/innsikt-fra-ungdommens-distriktspanel/ 

https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/ 

11.00: pause 

11.15: MØTE I RUST MED SAKSLISTE 

 

SAKER TIL OPPFØLGING OG ORIENTERING 

19/20 GODKJENNING AV INNKALLING TIL DAGENS MØTE OG PROTOKOLL FRA 26.MAI 2020  

20/20 KOMMUNERUNDEN 

 

VEDTAKSSAKER 

21/20 SØKNAD TIL PRØV SJØL-FONDET 

22/20 SØKNAD TIL PRØV SJØL-FONDET 

 

12.00: pause 

12.15: MØTE FORTSETTER 

 

23/20 STRANDRYDDING I NORD-TROMS  

24/20 NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL 

25/20 RUST-KONFERANSEN 

26/20 TUR UNGDOM&ORDFØRERE 23.-24.NOVEMBER  

 

13.00: MØTE SLUTT 

SAKSLISTE 

SAKER TIL OPPFØLGING OG ORIENTERING 

 

19/20 GODKJENNING AV INNKALLING TIL DAGENS MØTE OG PROTOKOLL FRA 26.MAI 

2020  

Merknad til innkallingen:  

Med kun 5 repr. er ikke Nord-Troms ungdomsråd vedtaksdyktig. Vedtakssaker utsettes, med 

unntak av søknader til Prøv sjøl-fondet. Det er viktig at søkere får raskt svar, derfor skal 

søknader gjennomgås i møtet og det lages forslag til vedtak som behandles i Nord-Troms 

ungdomsråd pr e-post/chat. Saker til oppfølging og orientering behandles i dagens møte. 

Det innkalles til fysisk møte i Nord-Troms ungdomsråd tirsdag 13.okotber. 

VEDTAK: Godkjenning av protokoll utsettes til neste møte 

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

20/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 

LYNGEN  

o Møte i ungdomsrådet snart i 
o 11.juni – møte med fylkesråd, politikere, bedriftsledere på Furuflaten om 

Pollfjelltunnelen 
o Flagging på Pride 

SKJERVØY  

https://distriktssenteret.no/litteratur/innsikt-fra-ungdommens-distriktspanel/
https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/
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o Pride-markering - sak om flagging fikk mye omtale 
o Park med strandvolleyball og badeplass 
o Ny politisk rådgiver – Peder Andre Amundsen.  
o Siril er leder fortsatt - sitter til vi får nytt råd 

KVÆNANGEN 

o Har ikke hatt møte enda  
o Velger nytt råd  

NORDREISA 

o Planlegger møte i neste uke før ks i neste uke. Utlyst stilling som ungdomskontakt 

RUST 

o Filmer fra Benzin ferdige. En rettet mot rekruttering til ungdomsråd, en mot voksne 

beslutningstagere. Sterkt forsinket leveranse fra Benzin.  
o Drivkraft Ungdom: Det utvikles modul til Folkevalgtopplæring i samarbeid med KS - 

oppfølging i møte med KS mnd.skifte sept./okt.  
o Samling i regi av Bufdir 22.sept. 10 minutters innlegg fra RUST holdes av Victoria. 

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

VEDTAKSSAKER 

 

21/20 SØKNAD TIL PRØV SJØL-FONDET - OSKAR E. JOHANSEN 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: 

Prøv sjøl-fondet er et kultur- og næringsfond for ungdom mellom 13 og 18 år i Nord-Troms. 

Fondet forvaltes av Nord-Troms ungdomsråd, og tildeler inntil 10 000kr til prosjekter. 

Ungdom stimuleres til å iverksette egne ideer, gis mulighet til å starte egen virksomhet og 

utvikle kulturuttrykk, talent og handlekraft.  

Fondet har mottatt søknad fra Oskar E. Johansen som skal stelle, mate og slakte 

geitekillinger, for å selge kjøtt og skinn.  

Vedlegg: Søknadsskjema ungdom 13-18 år - reply 2438889 

Forslag til vedtak: Oskar Johansen tildeles 1000kr fra Prøv sjøl-fondet.  

VEDTAK: Oskar Johansen tildeles 1000kr fra Prøv sjøl-fondet. 

 

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

 

 

22/20 SØKNAD TIL PRØV SJØL-FONDET – AKSEL O. JOHANSEN 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: Prøv sjøl-fondet er et kultur- og næringsfond for 

ungdom mellom 13 og 18 år i Nord-Troms. Fondet forvaltes av Nord-Troms ungdomsråd, og 

tildeler inntil 10 000kr til prosjekter. Ungdom stimuleres til å iverksette egne ideer, gis 

mulighet til å starte egen virksomhet og utvikle kulturuttrykk, talent og handlekraft.  

Fondet har mottatt søknad fra Aksel O. Johansen som skal stelle, mate og slakte kalv av 

høylandsfe sammen med bestefaren sin, for å selge kjøtt. 

Vedlegg: Søknadsskjema ungdom 13-18 år - reply 2438888 

Forslag til vedtak: Aksel Johansen tildeles 3000kr fra Prøv sjøl-fondet. 

 

VEDTAK: Aksel Johansen tildeles 3000kr fra Prøv sjøl-fondet. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

23/20 STRANDRYDDING I NORD-TROMS  

FORSLAG TIL VEDTAK: Nord-Troms ungdomsråd ønsker å sette fokus på problemet med 

plast i havet og kontakter Framtid i Nord for å lage en sak.  

 

BAKGRUNN OG SAKSOPPLYSNINGER: Nord-Troms ungdomsråd har blitt kontaktet av 

Plastrådgiver i Naturvernforbundet Maja Bernhoff. Naturvernforbundet ønsker å engasjere 

både stort og smått til å engasjere seg i miljøsaker og anser ungdomsrådet som en arena for 

å fremme utfordringer med plast i havet, og skape engasjement om strandrydding i Nord-

Troms. Maja Bernhoff deltar i møtet med informasjon om utfordringer, konsekvenser og 

tiltak, og ønsker innspill fra ungdomsrådet. 

 

VEDTAK: Saken utsettes til neste møte 

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

24/20 NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL 

FORSLAG TIL VEDTAK: Ungdomsrådene fremmer sak i kommunestyrer for økt fokus på 

utfordringer for nord-tromsungdoms som bor på hybel. 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. 

 

VEDTAK: Saken utsettes til neste møte 

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

 

25/20 RUST-KONFERANSEN 2020 

FORSLAG TIL VEDTAK: RUST-konferansen 2020 avholdes digitalt og lokalt i hver kommune. 

Regional ungdomskonsulent har ansvar for å planlegge og gjennomføre opplæring av rådene 

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

 

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

Troms og skal gjøre representantene kjent med hverandre, det politiske systemet og bidra til 
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aktive og engasjerte ungdomsråd i kommunene. Konferansen arrangeres av RUST og 

tilrettelegger for opplæring og skolering i aktuelle tema - med ungdom og for ungdom.  

 

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.   

 

VEDTAK: Saken utsettes til neste møte 

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

 

26/20 TUR UNGDOM&ORDFØRERE 23.-24.NOVEMBER  

FORSLAG TIL VEDTAK: Nord-Troms ungdomsråd ønsker, så langt det er mulig innenfor 

smittevernregler, å gjennomføre fysisk fellesmøte og tur med ordførere. 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: 

• Gjennomføre to dagers møte og tur. Tilpasse aktivitet til smittevernregler. 

• Gjennomføre fellesmøte som dagsmøte på Skjervøy. Avlyse tur/aktivitet. 

• Holde fellesmøte på Teams. Avlyse tur/aktivitet. 

VEDTAK: Saken utsettes til neste møte 

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

 

Møte slutt kl. 12.03 

17.09.2020 

Lise Jakobsen, referent 


