
Protokoll fra møte i Nord-Troms Ungdomsråd og fellesmøte 

med Nord-Troms regionråd 26.5.2020 

 

Sted Spåkenes, Lyngen North 

Tid Kl. 9.00-15.30 

 

 

PROGRAM: 

Kl 0900       Notat Nordområdemeldingen – presentasjon og drøfting. Halti 

næringshage presenterer forslaget. (Fellesmøte RUST og regionrådet)  

Kl 1000       Parallelle møter avholdes i RUST og regionrådet (saksliste vedlagt) 

Kl 1130       Felles lunsj 

Kl 1215       Nord-Troms Strategier 2020-2023 – HANDLINGSPLAN. Det jobbes i 

grupper med utvalgte tiltak hvor de unge stemmene er særlig viktig. 

                   Underveis i denne sekvensen vil det gjøres filmopptak til filmer om 

RUST (om modellen og en om rekruttering til ungdomsråd). Det er 

inngått avtale om filmproduksjon med Benzin AS.  

Kl 1530       Avslutning  

 

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

NOTAT NORDOMRÅDEMELDINGEN v/ Halti næringshage 

 

Regionrådet arbeider fram et dokument «Nordområdene sett fra Nord-Troms» om 

samfunnsutvikling i nordområdene generelt, og Nord-Troms rolle spesielt. 

Prioriterte tiltak basert på innspill i møtet tas med i notatet: 
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Protokoll Nord-Troms ungdomsråd 

 

Tilstede    

Nord-Troms Ungdomsråd  Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta 

Reiersen 

Kåfjord: Forfall 

Nordreisa: Ramona Thomassen og Jon 

A Fyhn 

Lyngen: Johannes Lundvoll og Andreas 

Simonsen 

Storfjord: Ådne G Eriksen og Maja 

Elvemo 

Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes og 

Maiken V. Jørgensen 

 

 

Nord-Troms regionråd - adm.  Lise Jakobsen, referent  

 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til sakslista: ingen 

 

16/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 

 

Siste nytt fra kommunale ungdomsråd 

Skjervøy:  

• Har hatt koronastopp i ungdomsråd 

• I kommunestyre ifm. med Pride-flagging. Mye oppmerksomhet i media. 

Avstemming 12-8 for flagging. 

• Deltar på arrangement med kunstner på Skjervøy - male et skap i 

pridefargene m.m 

• Avlyst ungdommens kommunestyremøte og den årlige konferansen 

Nordreisa: 

• Ett møte på Teams om prideflagg 

• Kommunestyremøter - tar tid på Teams så det har vært flere møter 

• Planlegger BUK på Teams i neste uke  

• Vært med å planlegge 17. mai 

• Har fått gjennom sak om brannøvelser for buss – tatt opp for 7 år siden 

 

Kvænangen 

• Quotes på veggen på den nye skolen 

• Prøver å få til ungdomskveld 

• Forespørsel om Pride-arr. 
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Storfjord 

• Møte på Teams 

• Helt koronastopp i ungdomsrådet 

• Fikk ikke gjort noe med Pride-saken, men kommunen flagger likevel 

• Ny koordinator – Karoline Steinvik, ungdomskontakt 

 

Lyngen 

• Ett kommunestyremøte på Teams i 8 timer (!) 

• Lager discord server 

 

 

Appellen Nord-Troms Pride RUST 6. juni v/ leder Johannes 

Leder og nestleder har jobbet fram forslag til appell som skal holdes i forbindelse 

med Nord-Troms Pride 6. juni. Appellen skal spilles inn på forhånd og sendes i 

digitalt arrangement. Forslaget legges fram til drøfting og innspill i møtet: 

 

Nord-Troms Pride Appell  

Likeverd, respekt, mangfold og frihet. Det e sånne verdia Pride står for, det er ikke bare en fest for 

skeive. Det er en viktig markering for å feire de her verdian som vi alle har nært og kjært i hjertan 

våres.  

Nord Troms, et hav av muligheta, men. Ikke for alle. Skeive opplever å ikke bli akseptert. De opplever 

stygge blikk. De blir fortalt at de har en “sykdom”, at de er sammfunsgift. (For å ta nåen eksempla fra 

kommentarfelte til FiN sin FB side) Dette er motbydelige holdninger vi må gi slipp på, nå. Derfor e det 

på tide å feire NTP. Grunnen til at RUST involverte seg i NTP e at vi vil være med å kjempe og legge 

til rette for at alle skal føle seg velkommen i Nord-Troms uansett kordan identitet dem har. Vi mene 

det e viktig å støtte arrangementet for å forme framtia i regionen. 

 Opp gjennom åran har det blidd kjempa for mye. Arbeiderrettigheter. Stemmerett for alle. Likestilling 

av kvinner og menn. I de seinere åran e det blidd kjempa for homofili, kjønns og seksualitetsmangfold, 

åpenhet, toleranse og frihet til å velge egen identitet. Folk har fått opp øynan og det å være skeiv har 

blitt enklere med åran, men veien dit vi vil og burde være e enda lang. Hvis hatet og fordomman mot 

skeive fortsette blir veien enda lengre. Vi må møte andre menneska med åpent sinn og tenke over ka 

respekt og likeverd faktisk vil si. Pride har lenge vært et omstridt tema og er fortsatt det, men i dag 

skal vi feire homofili, kjønns og seksualitetsmangfold, åpenhet, toleranse og frihet til å velge egen 

identitet med stolthet. Og vi kan med stolthet si at vi heise pride-flagget i alle Nord-Troms kommunan 

på Nord-Troms Pride 2020. 

 

Innspill i møtet 
 

• Tilleggsforslag og bakgrunn for saken: Pride har lenge vært et omstridt tema, men vær ikke 

redd, det kommer ingenting vondt ut av å vise respekt, toleranse og forståelse for andre 

medmennesker. Pride-flagget symbolisere homofili, kjønns og seksualitetsmangfold, åpenhet, 

toleranse og frihet til å velge egen identitet. (Verdier vi alle har nært og kjært i hjertet, men) 

Må ha med kor det starta med oss. Ka tenke vi om Pride? Koffor e Pride viktig? NT skal være 

et samfunn for ALLE folk Likeverd, respekt, mangfold. Det symbolisere homofili, kjønns og 

seksualitetsmangfold, åpenhet, toleranse og frihet til å velge egen identitet. 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 
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av alle ordførere Sak til RUST – spille opp sak til Regionrådet. Nord-Troms ungdomsråd tar 

opp saken i eget møte.  

• Se på ordbruken – større fokus på verdiene likeverd, mangfold og respekt 

• Noen gjentakelser av begrepene - språkvaskes 

 

Vedtak: Leder og nestleder tar med innspill fra møtet og ferdigstiller appellen. Det 

avtales innspilling med Pride Nord-Troms-komiteen 

 

 

17/20 NORD-TROMS PRIDE STUNT 

 

Arrangøren av Pride har oppfordret RUST til å lage en digital event/kampanje som 

f.eks. kan være å få ungdom til å tegne regnbuer, poste bilder som forbindes med 

Pride eller andre stunt digitalt.  

 

Det foreslås at ungdomsrådet kommer med ideer i møtet og velger en 

arbeidsgruppe som skal utforme stuntet/kampanjen (innhold, bilder, film, plakat, 

tidsrom for publisering, osv.). Kampanjen deles med kommunale ungdomsråd sine 

SoMe sammen med appellen fra RUST som sendes digitalt av Nord-Troms Pride 6. 

juni. 

 

Vedtak: Ungdomsrådet tar bilder ute med Pride-flaggene og legger de ut på egne 

sosiale medier 6. juni. Ungdomsrådene kan dele på egne sider. 

 

 

18/20 EVENTUELT 

 

 

26.5.2020 Lise Jakobsen (referent) 

 

 

PROTOKOLL FRA FELLESMØTE I 

NORD-TROMS REGIONRÅD OG RUST 

 

DELTAKERE: 

Ordførere: 

Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan Håvard Johnsen, Lyngen 

Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
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Hilde Nyvoll, Nordreisa 

Geir Varvik, Storfjord 

Bernt Lyngstad, Kåfjord (fratrådte kl 1430) 

Sekretariat: 

Berit Fjellberg, daglig leder 

Fra RUST: (deltakere i fellesmøte) 

Lyngen: Johannes V. Lundvoll (leder) og Andreas Simonsen 

Storfjord: Ådne Gamst-Eriksen og Maja Elvemo 

Nordreisa: Ramona S. Thomassen (nestleder) og Jon Andreas Fyhn 

Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen 

Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes og Maiken Vestgård Jørgensen 

Kåfjord: forfall 

Regional ungdomskonsulent 

Lise Jakobsen 

 

Merknad til innkalling: ingen 

Merknad til saksliste: ingen  

 

 

Sak 22/20 Nord-Troms Strategier – handlingsplan 

Saksdokument: 

• Nord-Troms Strategier 2020-2023 – vedtatt på representantskapsmøte 28.04.20 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 

Forslag til vedtak: 

1. Det skal utarbeides egen handlingsplan til Nord-Troms Strategier 2020-2023 

2. Nord-Troms Regionråd godkjenner de tiltaksbeskrivelsene som er utarbeidet i 

dagens fellesmøte med RUST. Dette gjelder tiltak innen satsingsområdene 

kompetanse og samfunnsutvikling 
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3. Tiltak innen infrastruktur: Nord-Troms Regionråd forespør Transportutvikling om 

oppdatering av kunnskapsgrunnlaget 

4. Tiltak regional strategisk næringsplan: Nord-Troms Regionråd inviterer NUNT 

(næringsutviklerforum Nord-Troms), Visit Lyngenfjord og Arena Nord-Troms til en 

prosess-dag for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for dette tiltaket. Halti 

næringshage engasjeres som prosessleder 

5. Handlingsplan med budsjett behandles på regionrådets møte i september 

Forslag til endringer i pkt 5 fremmet i møte: 

Handlingsplanen inkludert innspill i Nordområdenotatet med budsjett behandles på 

regionrådets møte i september 

Vedtak: forslag til vedtak med endringsforslag til punkt 5 ble enst vedtatt. 

 

Saksopplysninger 

Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. 

Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 

fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 

til drøfting og vedtak i kommunene (juni). 

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i etterkant av 

behandlingen av strategidokumentet i kommunestyrene. Ønskede effekter av en 

slik behandling er økt involvering, forankring, legitimitet og forpliktelse for 

eierkommunene til felles regional plan. 

Det er gjennomført egen strategisamlingen for regionrådet og rådmannsutvalget i 

februar. I tillegg er det gjennomført egen strategisamling i RUST etter samme 

program den 18. mars. Innspill fra RUST er tatt med i forslaget til Nord-Troms 

Strategier. 

Nord-Troms Strategier 2020-2023 ble behandlet på representantskapsmøte 28. 

april. 

Vurderinger: 

Nord-Strategier skal behandles av eierkommunene i juni. Selv om strategiene ikke 

er ferdigbehandlet er det viktig å komme i gang med utforming av tilhørende 

handlingsplan, slik at handlingsplanen med budsjett kan behandles i 

regionrådsmøtet i september. 
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Det er utarbeidet en mal for beskrivelse av hvert tiltak i handlingsplanen som 

inneholder: 

 

Saksbehandler anbefaler å starte med utfyllende beskrivelser av de tiltakene som 

involverer samarbeidspartnere og/eller er avhengig av en egen økonomisk ramme 

for gjennomføring. 

Administrasjonen i regionrådet har valgt ut 4 tiltak i den vedtatte strategiplanen 

hvor det er særlig viktig med sterk involvering av de unge stemmene. Disse vil bli 

arbeidet med i grupper i fellesmøte mellom RUST (Regional ungdomssatsing i Nord-

Troms) og regionrådet 26. mai. Følgende tiltak er valgt ut: 

• Satsingsområde Kompetanse: 

o Stimulere til økt tilgang på elev-/studenthybler, også korttidsleie 

o Etablere en plattform for dialog med skoleelever og studenter som skal 

synliggjøre jobbmuligheter i regionen 

o Videreutvikle og støtte opp om det etablerte prosjektet Trainee Arena Nord-

Troms 

• Satsingsområde Samfunnsutvikling: 

o Synliggjøre og forsterke de unge stemmene i utviklingen av regionen 

NUNT (næringsutviklerforum Nord-Troms) er et underutvalg av Nord-Troms 

Regionråd, som består av representanter fra eierne, en næringsmedarbeider fra 

hver kommune, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. I 

følge vedtektene skal NUNT arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og 
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ivareta eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk 

næringsplanlegging. 

Næringsutvalget i Nord-Troms skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og 

skal fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling. 

Ett av de største tiltakene som er vedtatt under satsingsområdet samfunnsutvikling 

er «utarbeidelse av regional strategisk næringsplan Nord-Troms». I dette arbeidet 

er det naturlig å involvere NUNT tidlig i prosessen. Ett av de andre tiltakene er å 

«bruke Arena Nord-Troms som samarbeidspartner for å fremme interessene for 

næringslivet». Å koble på Arena Nord-Troms i arbeidet med regional strategisk 

næringsplan er viktig for et godt samarbeid og forankring. Vi har også valgt å 

invitere med en annen viktig regional næringsaktør i prosessen; Visit Lyngenfjord. 

Det er invitert til prosess-samling 16. juni. Det er ønskelig med egen prosessleder 

for dette arbeidet, hvor målet er å ende opp med et forslag til skisse for 

utarbeidelse av regional næringsplan. For å sikre tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse til dette arbeidet forslås det å organisere dette som et prosjekt, hvor 

man kan søke om eksterne midler. 

Gjennom arbeidet med prosjekt Strategier for transportinfrastrukturen i Nord-

Troms fikk vi utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag, som lå til grunn for 

valg av strategier. Kunnskapsgrunnlaget fra prosjektet var i hovedsak basert på 

2017-tall. Det er derfor behov for å oppdatere Kunnskapsgrunnlag, slik at vi kan 

dokumentere verdiskapning og behov for infrastruktursatsing i vår region. Dette vil 

være et arbeid med mindre omfang enn det som ble gjort i prosjektet. Det 

anbefales å forspørre Transportutvikling om oppdraget, siden de utførte arbeidet 

med Kunnskapsgrunnlaget i prosjektet. 

 

 

26.5.2020 Berit Fjellberg (referent) 


