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MOBBEOMBUDET I TROMS
ÅRSRAPPORT 2017/2018

JEG LIKER NÅR JEG ER SAMMEN MED VENNER OG GJØR MORSOMME TING.  GUTT 7.KL

JEG SYNES MOBBING BURDE STOPPES. JENTE 6.KL

JEG SYNES MAN SKAL VÆRE EKSTRA SNILL MOT DE SOM ER LEI SEG. JENTE 7.KL

HJELPE VENNER OPP I STEDET FOR Å DYTTE DEM NED. JENTE 5.KL

TROMS fylkeskommune
ROMSSA fylkkasuohkan
Mobbeombud
Givssidanáittardeaddji
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JON HALVDAN LENNING
Mobbeombud
E-post:jon.halvdan.lenning@tromsfylke.no
Tlf.: 77 78 80 00 - Mobil: 926 23 014
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«KA KAN EN RANDOM FYR SOM 
DU HJELPE MÆ ME?» GUTT 12ÅR

Denne kommentaren fra en 
elev kan på mange måter 
oppsummere mobbe- 
ombudets fokus det første 
året i jobben. Når en elev har 
gitt opp og tenker at ingen 
kan hjelpe er uttalelsen lett å 
forstå. Ombudets jobb er da 
å trygge eleven på at han ikke 
står alene i møte med systemet 
og bidra til at forholdene han 
opplever i skolen gradvis blir 
bedre.

Målet med det første året 
har vært å gjøre mobbe- 
ombudet kjent for elever, for-
eldre og ansatte ved skolene 
i Troms. Rammene som er 
gitt fra Fylkestinget har vært 
ledesnor i arbeidet, og profil-
ering, forebygging og hånd-
tering av henvendelser har 
gått hånd i hånd.

Mobbeombudet jobber med 
utgangspunkt i Opplærings-
lovens kap. 9A som beskriver 
elevens rett til et trygt og godt 
skolemiljø.  Mobbing som 
tema får stor oppmerksomhet, 
men det viser seg at det ofte 
er langt mellom det å gi pro-
blemet oppmerksomhet, og å 
faktisk klare å gjøre noe med 
det. Det er viktig å kombinere 
arbeidet med henvendelser fra 
enkeltpersoner med forebyg-
gende arbeid på foreldremøter, 
og med elever og ansatte 
i skolen. Dette for å spre 
kunnskap, kompetanse og 
holdninger til ei bedre  
håndtering av mobbing ved 
skolene i Troms. 

Møtet med et barn eller 
en ungdom som opplever å 
være venneløs og utestengt 
fra fellesskapet gir kraft til 

Mobbe-ombudets fokus på 
klare forventninger og tydelige 
råd til de som har ansvaret for 
å bedre situasjonen for akkurat 

dette barnet/ungdommen.
I denne årsmeldingen 

holdes fokuset på å syn-
liggjøre hvordan Mobbe-
ombudet jobber for å fylle de 
forventningene som ligger i 
prosjektmandatet fra Fylkes-
tinget. Rapporten viser funn 
og statistikk fra skoleåret 
2017/2018. I tillegg gir om-
budet en del råd og anbefal-
inger for det videre arbeidet 
og peker mot veien videre 
for ombudsordningen i Troms i 
tråd med Fylkestingets vedtak 
– sak 22/18.

Målet med det  
første året har vært 
å gjøre mobbe-
ombudet kjent for 
elever, foreldre og 
ansatte ved skolene 
i Troms.

Mobbeombud Jon Halvdan 
Lenning
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1. Mobbeombudet skal være 
en uavhengig ressurs i 
forhold til politisk og admi-
nistrativ ledelse.

2. Mobbeombudet skal om-
fatte alle trinn i grunnopp-
læringen.

3. Mobbeombudet med man-
dat og funksjoner skal gjø-
res kjent for elever, lærlinger 
og lærekandidater i Troms. 

4. Mobbeombudet skal være 
en pådriver slik at elever, 
lærlinger og lærekandidater 
får en korrekt og forsvarlig 
saksbehandling, og at deres 
rettigheter blir ivaretatt i hen-
hold til gjeldende lovverk jf. 
Opp-læringslovens § 9a. 

5. Mobbeombudet skal være 
tilgjengelig for elever, lær-
linger, lærekandidater og 
foresatte: 
a. når de ønsker generell 

veiledning 
b. når de har behov for konk-

ret rådgiving i enkeltsaker 

c. når de har behov for 
at noen kan være 
et talerør i deres 
møte med skole- og 
lærebedrifter 

d. mobbeombudet er 
også et talerør i  
offentligheten i viktige 
og prinsipielle spørsmål 
vedrørende det psyko-
sosiale arbeidsmiljøet 

6. Mobbeombudet skal søke 
å etablere et bredt sam-
arbeid med kommunene i 
Troms og foreslå en  
modell for samarbeid og 
finansiering av Mobbe- 
ombudet. Erfaringene fra  
prosjektet skal løpende 
evalueres og danne 
grunnlag for forebyggende 
arbeid. 

7. Mobbeombudet rapporterer 
årlig til fylkestinget. I dette 
ligger også en omfattende 
rapport ved prosjektets 
slutt. 

8. Prosjektet skal gå over tre 

MOBBEOMBUDETS MANDAT
år for å sikre god effekt og 
tilstrekkelig evaluering. Det 
skal foretas en midtveise-
valuering. Prosjektet skal 
være mest mulig uavhengig 
av politisk og administrativ 
ledelse. Årlig rapport skal gå 
direkte fra prosjektleder via 
fylkesordfører til fylkestinget. 
For å sikre uavhengighet knyt-
tes prosjektet administrativt 
opp til fylkesordfører.  
Prosjektet har ingen styrings-
gruppe.
Under oppstart av prosjektet 

ble både politikere i Fylkestinget 
og i Ungdommens fylkesting 
spurt om hva de anså som viktig 
for Mobbeombudet å ta hensyn 
til i sitt daglige virke. Politiker-
nes tilbakemelding ble sys-
tematisert i ordskyene som 
dere ser på denne siden. 
Mens politikerne i Fylkestin-
get hadde ordet løsningso-
rientert som hovedfokus 
hadde ungdomspolitikerne 
hovedfokus på ombudets 
tilgjengelighet. 

Slik vil Fylkestinget at ombudene skal være.
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MOBBEOMBUDETS MANDAT

Slik vil Ungdommens Fylkes-
ting at ombudene skal være Utdrag fra Opplæringslovens kap.9A:

§ 9 A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø
Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, 
trivsel og læring.

§ 9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, 
diskriminering og trakassering.

§ 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt 
psykososialt skolemiljø
Alle som arbeider på skolen, skal følgje med …. - og gripe inn om 
mogleg…

Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom dei får 
mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt 
skolemiljø….

Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen 
så langt det finst eigna tiltak ….

Skolen skal sørgje for at involverte elevar blir høyrde. Kva som er best 
for elevane, skal vere eit grunnleggjande omsyn i skolen sitt arbeid.

Skolen skal lage ein skriftleg plan når det skal gjerast tiltak i ei sak. 

§ 9 A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på sko-
len, krenkjer ein elev
§ 9 A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet
Elevane skal få ta del i planlegginga og gjennomføringa av arbeidet 
for eit trygt og godt skolemiljø.

Premissene for 
Mobbeombudet i 
Troms sitt arbeid er 
beskrevet i Fylkes-
rådet sak 74/16 og 
ligger til grunn for 
arbeidet som Mobbe-
ombudet startet 
1.mai 2017. 

7



6    MOBBEOMBUDET I TROMS - ÅRSRAPPORT 2017/2018

I denne delen presenteres noen tall fra arbeidet til Mobbeombudet skoleåret 2017/2018. 
Det er valgt ut tre områder for å få frem arbeidet som er gjort. Det er et kart som viser omfang 
av mobbeombudets engasjement i ulike deler av fylket. En illustrasjon viser aldersfordelingen 
på henvendelsene som er kommet inn. I sektordiagrammet «Type mobbing» får vi innblikk i 
hva slags type mobbing/problematikk henvendelsene gjelder.

TALL 2017/2018

Figuren viser at flest henvendelser kom-
mer i forhold til elever på mellomtrinnet, 
mens færrest henvendelser kommer fra 
elever i videregående opplæring. 

Langt de fleste henvendelsene  
kommer fra foreldre til barn og ungdom 
- ca. 70%.  
 De resterende kommer fra elevene 
selv og fra skoler som ønsker å drøfte 
saker anonymt. Tallmaterialet som ligger 
til grunn er 148 henvendelser.
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knyttet til grupper, klasser, 
skoler som helhet j.fr. 
kap.9a-2)

 � Skjult mobbing/nettmobbing 
er slått sammen til en  
kategori da disse utgjør 
mange av de samme  
utfordringene for de elevene 
som er berørt av dette.

 � Verbal mobbing gjelder elever 
som utsettes for stygge 
kommentarer, skjellsord, 
håning etc. 

 � Vold og trusler om vold  
gjelder elever som utsettes 
for slag, spark, dytting etc. 
og trusler om dette. 

Tallmaterialet som ligger til 
grunn er 148 henvendelser.

TYPE PROBLEMSTILLINGER:
Figuren viser ei kategorisering av de ulike henvendelsene. 
Kategoriene er som følger:

 � Mobbet av ansatte (elever som føler seg krenket av voksne 
j.fr. kap 9a-5). I dette tallet gjelder 2/3 av sakene forhold i videre-
gående opplæring, mens de resterende er i grunnskole.

 � System/skolemiljø (henvendelser som gjelder utfordringer 
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TENDENS 1: 
MOBBEOMBUDET ER 
BLITT TATT GODT IMOT AV 
ELEVER OG FORELDRE
Mobbeombudet har opplevd 
gode tilbakemeldinger fra 
elever og foreldre som har 
vært i kontakt. Det gis tilbake-
melding på at det er godt og 
trygt å ha en uavhengig, nøy-
tral ressursperson som gir 
råd, men som også kan bidra 
med konkrete råd og tips i  
arbeidet for å bedre hverdagen 
til den det gjelder.

TENDENS 2: 
MOBBEOMBUDET ER 
BLITT TATT GODT IMOT 
PÅ SKOLENE
Mobbeombudet har opplevd  å 
blitt tatt godt imot på skolene 
i Troms. De fleste skolene gir 
klart uttrykk for at de ønsker 
samarbeid og støtte til å 
gjøre en enda bedre jobb.

TENDENS 3: 
VARIERENDE KVALITET 
PÅ SKOLENS HÅND- 
TERING AV MOBBESAKER
Erfaringen fra sakene dette 
året viser at det er svært 
varierende kvalitet i skole-
nes håndtering av meldte 
mobbesaker. På vegne av 
elevene i Troms krever mob-
beombudet at skolene umid-
delbart øker sine kunnskaper 
og ferdigheter i arbeidet med 
avdekking, håndtering og 
oppfølging av slike saker. 
Skolene bør stille følgende 
spørsmål til sin egen praksis:

 � Vet vi hva mobbing er?
 � Vet vi hvordan vi skal avdek-
ke mobbing og gjør vi det?

 � Vet vi hvordan vi skal stoppe 
mobbing og gjør vi det?

 � Vet vi hvordan vi skal følge 
opp både de som er blitt 
mobbet og de som mobber, 
og gjør vi det?

Når saker er håndtert må 
skolen i evalueringen stille to 
spørsmål både til de involverte 
og seg selv før de kan si seg 
fornøyd med håndteringen: 

 � Er situasjonen for de  
involverte elevene blitt 
tilfredsstillende?

 � Er de involverte og skolen 
trygge på at bedringen er 
varig?

TENDENSER
TENDENS 4: 
VARIERENDE KVALITET 
BÅDE PÅ TILTAKENE SOM 
IVERKSETTES OG PÅ 
OPPFØLGING AV  
TILTAKENE
Erfaringene fra sakene som 
har vært meldt inn til mobbe-
ombudet viser at tiltakene 
skolene setter inn ofte er for 
generelle og utydelige. Både 
elev og foreldre blir da usikre 
og tvilende til at tiltakene vil 
fungere. I tillegg ser ombudet 
at det ofte er for stort sprik 
mellom hvordan tiltaket er be-
skrevet på papiret og hvordan 
det gjennomføres i praksis.

Amalie, 7. kl.
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ANBEFALING 1 

 
 

Den enkelte skoleeier/skole-
leder bør i enda større grad 
sikre at alle som jobber i 
skolen har kunnskap om 
forebygging og håndtering av 
mobbeproblematikk. Ombudet 
er også helt tydelig på at det 
i større grad må fokuseres 
på handlingskompetanse 
slik at elevene opplever de 
voksne som kompetente på 
dette feltet. Lag felles rutiner 
og standarder for de voksnes 
arbeid på de ulike arenaene i 
skolen som f.eks. skolegården, 
garderobe / gang og klasse-
rom. NB! Så må skoleledelsen 
følge opp at rutiner og stan-
darder følges i praksis i de 
voksnes møte med elevene.

ANBEFALING 2 

Ombudet ser at skolene ofte 
ikke har nødvendig kunnskap 
og kompetanse for å håndtere 
utfordrende skolemiljøsaker. Det 
vil da være en god støtte å ha 
ressurspersoner i nærområ-
det som gjennom kartlegging, 
veiledning, modellering etc. 
kan hjelpe skolen til å hånd-
tere utfordringer på en god og 
profesjonell måte. Organisering 
av slike team må vurderes 
ut fra lokale forutsetninger. I 
mindre kommuner kan man 
f.eks prøve å få til samarbeid 
på tvers av  
kommunegrensene.

ANBEFALINGER
ANBEFALING 3 

Elevmedvirkning er viktig for at 
elevene skal føle eierskap og 
mening med det systemet de 
møter i skolen. Drift av inkluder-
ende aktiviteter, utforming av 
regler og evaluering av ulike 
tiltak bør i større grad involvere 
elevene.

ANBEFALING 4
Samarbeid skole/hjem. I de 
fleste henvendelsene ombudet 
mottar er det brudd på tilliten 
mellom skole og hjem. 

Enkle tips her er å ha klare 
rutiner for møteledelse,  
referatskriving, skolemiljø 
som tema på alle foreldre-
møter, legge opp til foreldre-
møter preget av dialog og 
løsningsorientering.  
I ombudets møte med  
foreldre rundt i Troms fylke 
sier samtlige at deres barns 
trygghet og trivsel kommer 
foran alt annet. Dette må 
også prege skolens 
fokus på skole/hjemsam-
arbeidet.

Sett arbeidet med skole-
miljø, klasseledelse og 
sosial kompetanse 
øverst på lista over inn-
satsområder. 

Skoleeiere anbefales å 
etablere Innsats-/bered-
skapsteam! 

Involver elevene i arbei-
det med å skape et godt 
og trygt skolemiljø. 

Ombudet anbefaler at 
skolene legger enda stør-
re vekt på å skape god 
dialog med hjemmene. 
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Ved en slik henvendelse er det 
Mobbeombudets jobb å lytte 
og vise støtte og forståelse for 
den vanskelige situasjonen 
barnet og foreldrene er i. Når 
ombudet har fått innblikk i 
situasjonen gjøres følgende:

 � Orientering om regelverket 
knyttet til §9A og retten 
til et trygt skolemiljø, og 
skolens aktivitetsplikt. 
Herunder også retten til å 
klage saken til Fylkesmannen 
hvis skolen ikke har gjort 
det den skal.

 � Ombudet sjekker ut med 

far for å finne ut hva sko-
len har gjort.

 � Er det laget aktivitetsplan 
med tiltak?

 � Er tiltakene evaluert?

 � Hvilken form for samarbeid 
er etablert med skolen?

 � Hvis skolen ikke har laget 
aktivitetsplan rådes for-
eldrene til å ta kontakt 
med Fylkesmannen i slike 
saker. Fylkesmannen har 
myndighet til å pålegge 
skolen tiltak.

 � Ombudet kan så bidra inn 
mot skolen for å hjelpe 
eleven og foreldrene i dia-
logen med skolen. 

 � Om mulig og ønskelig kan 
også ombudet ha samtale 
med eleven, men ombudet 
skal først og fremst styrke 
prosessen og tiltakene 
som skal bedre elevens 
situasjon.

 � Ombudet kan være bidrags-

yter til at bedre tiltak ut-
arbeides og at sakens alvor 
belyses på en bedre måte.

 � Ofte handler ombudsrollen 
om å få en brutt tillit/dialog/
kommunikasjon mellom 
skole og hjem tilbake i et 
konstruktivt spor.

 � Ofte trenger skolen hjelp 
til å sortere utfordringer og 
tiltak slik at barnet plasseres 
tilbake i sentrum.

I dialogen med skolen bringer 
slike saker ofte med seg et 
større samarbeid mellom 
skole og mobbeombud gjen-
nom tilbud om temakvelder 
for foreldre, besøk i elev-
grupper og kompetanse-
heving i personalgrupper. 
(bokser med info om de ulike 
oppleggene)

Arbeid med elever handler 
om å sikre at elevene har 
kjennskap til Opplærings-
lovens kap. 9A og retten til et 
trygt og godt skolemiljø. 

Elevene skal også få for-
ståelse for mobbeombudets  
rolle/funksjon og hvordan 
han kan hjelpe til når noe 
ikke er greit. De skal også få 
innsikt i hva de kan forvente 
av de voksne som jobber i 
skolen. 

Målet er også å skape 
større forståelse for at de 
som elever også har ansvar 
når medelever ikke har det 
greit og opplever mobbing. 

Arbeid med foreldre går ut 
på å sikre at foreldrene har 
kjennskap til Opplærings-
lovens kap. 9A, hva elevene 
har krav på og hva de kan/
skal gjøre hvis de opplever 
at noe ikke er greit. 

HVORDAN JOBBER 
MOBBEOMBUDET? 

«Hei! Vi har en gutt som 
mobbes og plages på 
skolen. Vi har tatt dette 
opp gjentatte ganger 
med skolen uten at det 
har hjulpet. Nå er det 
gått over til mer fysisk 
vold og vi klarer ikke 
mer. (Sitat: far)»
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Elev- og lærlingombudet og 
Mobbeombudet har taushets-
plikt og er opptatt av informert 
samtykke for å gå videre med 
en henvendelse. Ombudene 
ønsker å være tilgjengelig, 
og å besøke steder uten at 
det nødvendigvis trenger å 
handle om enkeltsaker. Dette 
henger sammen med prinsippet 
om bærekraftige relasjoner 
og muligheter for å bli bedre 
kjent med elever og lærlingers 
hverdager. Ombudene setter 
pris på å inviteres i ulike fora 

fra skoler, bedrifter og opplæ-
ringskontor. 

Som Elev- og lærlingombud og 
Mobbeombud i Troms ønsker 
vi å være konkrete bidragsy-
tere i arbeidet for den enkelte 
elev/lærling. Vi holder et sterkt 
fokus på å ha høy kompetanse 
og kjennskap til lover og regel-
verk slik at vi kan fylle våre 
roller som uavhengige ressurs-
person på en best mulig måte.

Gjennom Tromsmodellen 
har vi laget en struktur som gir 
ombudsrollen større tyngde 

OMBUDSROLLEN OG VEIEN VIDERE
og bedre bærekraft i møte 
med de ulike utfordringene 
som oppstår. Når ombudenes 
nedslagsfelt utvides til også 
å gjelde barnehagene fra 
høsten 2018 dekker vi hele 
oppvekstområdet for barn og 
ungdom i Troms fylke.

Målet med arbeidet er 
også å skape refleksjon rundt 
foreldrerollen og deres an-
svar i forhold til å bidra til et 
godt skolemiljø og forebyg-
ging av mobbing. Etter slike 
møter og informa-sjon skal 
foreldrene kjenne til mobbe-
ombudets rolle/funksjon.

Arbeid med ansatte og 
ledere i skolene skal bidra til 

økt kunnskap og handlings-
kompetanse når det gjelder 
forebygging, avdekking og 
håndtering av mobbing. Skape 
refleksjon rundt begrepet 
nulltoleranse og den ansattes 
rolle i møtet med elever som 
ikke har det greit på skolen. 
Skape kunnskap om og forstå-
else for mobbeombudets rolle/
funksjon.

Arbeid med ansatte 
og ledere i skolene 
skal bidra til økt kunn-
skap og handlings-
kompetanse når det 
gjelder forebygging, 
avdekking og hånd-
tering av mobbing. 

Modellen viser fordelingen av 
hovedansvar og støtteansvar 
for de ulike utdannings-nivå-
ene i tillegg til hvilket lov-/re-
gelverk som er utgangspunkt.
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til

Vi vil at du skal ha det bra
Vi ønsker å hjelpe deg

Vi har tid til å høre på deg

Vi kan reglene og er her for deg

Vi skal være lett å få tak i
Vi vil ta deg på alvor

TIL BARN OG UNGDOM I TROMS
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -128 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 04.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Valg av leder til Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Hans-Emil Mathisen har hatt vervet som leder i Ungdomsrådet i to år. Som nedfelt i reglementet 
for Ungdomsrådet i Kåfjord, oppnevnes medlemmene for 2 år om gangen. Hans-Emil fyller i år 
18 år og vil ifølge reglementet være for gammel for å velges for to nye år. Han er da heller ikke 
valgbar som ny leder. Leder velges for to år.  
 

Vurdering 
Hans-Emil er nå elev ved Bardufoss videregående skole og bor kun i Kåfjord i helgene. 
Skolegang og alder gjør det vanskelig for Hans-Emil å fortsette i Kåfjord Ungdomsråd. Han har 
muntlig formidlet at han ikke lenger ønsker være fast medlem i rådet, men hjelpe til med å lære 
opp kommende leder, samt fullføre saken om støtte til skredkurs.  
 
Leder har en sentral og viktig rolle i rådet. Leder skal virke samlende for Ungdomsrådet, være 
en inspirator for de resterende medlemmene og styre møtene hvor rådet er samlet. Det er også 
leders ansvar å påse at alle får delta aktivt og komme med innspill til saker. Som leder kan man 
delegere saker til nestleder ved behov, slik at ansvar og arbeidsmengde kan fordeles.  
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For sekretæren i rådet er det viktig at leder er tilgjengelig, spesielt i forkant av møtene som 
avholdes, men også i andre sammenhenger.  
 
Den som velges til leder i Kåfjord Ungdomsråd kan med fordel ha kjennskap til rådet og ikke 
være «redd» for å fronte rådet og saker som tas opp, samt snakke ungdommenes sak. Den som 
velges må vurdere kapasitet eller mulighet til å inneha dette vervet.  
 
Saken legges frem til drøfting og behandling.  
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REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA 
SUOHKAN/ KÅFJORD KOMMUNE 
 
§ 1. Hovedmålsetting 
 
Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som 
bor og, som ønsker å bo i kommunen.  
 
§2. Valg og sammensetning 
 
a) Ungdomsrådet er opprinnelig vedtatt av kommunestyret og regnes som et fast 
utvalg i henhold til § 10 i kommuneloven. 
b) Ungdomsrådet består av 7 medlemmer + 1. vara som møter fast. 
c) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. 
d) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen 13 – 19 år. 
e) Valget skal foregå hver høst, senest innen utgangen av oktober. 
f)  Medlemmene i ungdomsrådet oppnevnes for 2 år, halvparten skiftes ut ved valg   
    annen hver gang for å sikre kontinuitet.  
g) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. 
 
Ved sammensetningen av rådet skal følgende ivaretas: 
 
 Ungdomsskolene skal være representert + ungdom fra videregående eller fra 

ungdomsklubbene 
 Ungdomsskolene velger selv sine representanter som skal sitte i rådet.  
 Begge kjønn skal være representert 

 
§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver 
 
Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe 
ungdom innsyn og dermed mulighet for innflytelse. 
 
Rettigheter: 
 
Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte 
 Kommunestyret med 2 representanter 
 Drift- og utvikling med 1 representant 
 Formannskapet med 1 representant 
 Oppvekst og omsorgsutvalget med 1 representant 

 
Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter 
Ungdomsrådet kan i tillegg også velge en politiker i hvert utvalg til sin kontaktperson. 
Disse kontaktpersonene skal oppnevnes i kommunestyret. 
 
Oppgaver:  
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Ungdomsrådet skal: 
 Være kontaktorgan for ungdom 
 Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom 
 Lage årsmelding for sin virksomhet 
 Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på 
 Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet 
 Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/diskusjon 
 Være medarrangør for UKM og andre arrangement det faller naturlig  
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader 
 Velge 2 representanter til RUST – det regionale ungdomsrådet.  

 
§ 4. Ungdomsrådets møter 
 

a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, 
eller når leder finner det påkrevet. Medlemmene kan og be om møte ved 
viktige saker som ønskes tatt opp før neste møtedato. 

b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post og Facebook med minst 7 dagers 
varsel.  

c) Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig. 
d) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 

til stede.  
e) Avgjørelse treffes av alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. 
f) Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka sendes medlemmene av 

rådet. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes saka til 
etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering. 

 
 
§ 5. Opplæring og økonomi 
 
1.  Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging,     
    sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov.  
2. Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST – Det regionale   
    ungdomsrådet i Nord-Troms. 
3. Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise,  
    samt for andre aktiviteter. 
4. Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i  
    politiske utvalg i kommunen. Denne utbetales 2 ganger i året, i juni og desember. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -129 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 07.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Valg av nestleder til Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedtekter for Kåfjord Ungdomsråd 
 
Vedlegg 
1 Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Oliver Nikolai Løvli ble valgt til nestleder i Ungdomsrådet i februar 2018. Nestleder velges 
årlig, men kan ta gjenvalg om det er ønskelig. Oliver Løvli har ett år igjen i rådet før han 
eventuelt må stille til gjenvalg.  
 
Nestleder kan bli delegert saker fra leder ved behov. Nestleder kan også avlaste og/ eller bistå 
leder dersom store oppgaver skal utføres eller arbeidet krever flere. Dessuten skal nestleder 
overta lederens rolle ved møtefravær og i andre sammenhenger.  

Vurdering 
Å være nestleder betyr at man må være engasjert og interessert i å jobbe fram viktige saker for 
ungdom gjennom Ungdomsrådet. I likhet med leder er det viktig å ha en god dialog med sekretæren 
i rådet/samt resten av Ungdomsrådet. Dialogen med leder er den aller viktigste å ha. Den som velges 
må vurdere kapasitet eller mulighet til å inneha dette vervet.  
 
Saken legges fram til ungdomsrådet til behandling 
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REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA 
SUOHKAN/ KÅFJORD KOMMUNE 
 
§ 1. Hovedmålsetting 
 
Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som 
bor og, som ønsker å bo i kommunen.  
 
§2. Valg og sammensetning 
 
a) Ungdomsrådet er opprinnelig vedtatt av kommunestyret og regnes som et fast 
utvalg i henhold til § 10 i kommuneloven. 
b) Ungdomsrådet består av 7 medlemmer + 1. vara som møter fast. 
c) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. 
d) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen 13 – 19 år. 
e) Valget skal foregå hver høst, senest innen utgangen av oktober. 
f)  Medlemmene i ungdomsrådet oppnevnes for 2 år, halvparten skiftes ut ved valg   
    annen hver gang for å sikre kontinuitet.  
g) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. 
 
Ved sammensetningen av rådet skal følgende ivaretas: 
 
 Ungdomsskolene skal være representert + ungdom fra videregående eller fra 

ungdomsklubbene 
 Ungdomsskolene velger selv sine representanter som skal sitte i rådet.  
 Begge kjønn skal være representert 

 
§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver 
 
Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe 
ungdom innsyn og dermed mulighet for innflytelse. 
 
Rettigheter: 
 
Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte 
 Kommunestyret med 2 representanter 
 Drift- og utvikling med 1 representant 
 Formannskapet med 1 representant 
 Oppvekst og omsorgsutvalget med 1 representant 

 
Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter 
Ungdomsrådet kan i tillegg også velge en politiker i hvert utvalg til sin kontaktperson. 
Disse kontaktpersonene skal oppnevnes i kommunestyret. 
 
Oppgaver:  
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Ungdomsrådet skal: 
 Være kontaktorgan for ungdom 
 Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom 
 Lage årsmelding for sin virksomhet 
 Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på 
 Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet 
 Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/diskusjon 
 Være medarrangør for UKM og andre arrangement det faller naturlig  
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader 
 Velge 2 representanter til RUST – det regionale ungdomsrådet.  

 
§ 4. Ungdomsrådets møter 
 

a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, 
eller når leder finner det påkrevet. Medlemmene kan og be om møte ved 
viktige saker som ønskes tatt opp før neste møtedato. 

b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post og Facebook med minst 7 dagers 
varsel.  

c) Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig. 
d) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 

til stede.  
e) Avgjørelse treffes av alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. 
f) Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka sendes medlemmene av 

rådet. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes saka til 
etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering. 

 
 
§ 5. Opplæring og økonomi 
 
1.  Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging,     
    sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov.  
2. Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST – Det regionale   
    ungdomsrådet i Nord-Troms. 
3. Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise,  
    samt for andre aktiviteter. 
4. Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i  
    politiske utvalg i kommunen. Denne utbetales 2 ganger i året, i juni og desember. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -133 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 07.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Valg av Ungdomsrådsrepresentant til Kommunestyret + varamedlem 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedtekter for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Ved vedtak i Kåfjord Ungdomsråd i februar 2018 ble det bestemt at en representant møter fast i 
kommunestyret. Ifølge vedtektene for Ungdomsrådet har rådet møte-, tale- og forslagsrett- men 
ikke stemmerett- med to representanter, i saker som ikke er taushetsbelagte.  
 
Tidligere prinsippvedtak gjort av Ungdomsrådet i 2015 sier at leder møter fast i kommunestyret. 
Dette ble tidligere endret da man hadde leder som gikk på skole utenfor regionen og ikke hadde 
anledning til å møte. Da leder ikke hadde anledning til å påta seg vervet, ble nestleder naturlig 
kandidat. Nestleder Oliver Løvli ble valgt som fast medlem i Kåfjord kommunestyre i februar 
2018. Tony Cock ble valgt som varamedlem.  
 
Vedtaket om at leder skal være fast medlem i kommunestyret står enda ved lag. I 2019 vil det 
velges ny leder, nestleder og dermed ny representant i kommunestyret + varamedlem. Leder og 
fast medlem i kommunestyret velges for to år, nestleder og varamedlem i kommunestyret velges 
for ett år.  
 

Vurdering 
Kommunestyret er et høyeste politiske organet i kommunen der saker fremmes og vedtas. 
Prinsippvedtak og saker av økonomisk karakter vedtas i dette organet. Veldig mange saker som 
behandles her vil ha innvirkning på ungdommens hverdag og fremtid i kommunen. Det er derfor 
viktig at ungdomsrådet er representert da det er de som kjenner best til hva ungdom selv ønsker og 
har behov for.  
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Som i de andre politiske organ har de rett til fri fra skole for deltakelse, samt møtegodtgjørelse i 
likhet med øvrige representanter.  
 
Vara velges også til kommunestyret. Ved innkalling til møter er det viktig at fast representant gir 
tilbakemelding innen rimelig tid slik at vara kan innkalles dersom ikke fast representant har 
anledning til å delta. 
 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -130 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 07.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Valg av Ungdomsrådsrepresentant til formannskapet + vara 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedtekter for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Mathias Nilsen ble valgt som medlem til formannskapet i mars 2018. Emil Johansen ble valgt til 
varamedlem. Valg til formannskap gjelder for ett år, men man har anledning til å stille til 
gjenvalg. Mathias Nilsen er som nedfelt i vedtektene medlem av Ungdomsrådet i ett år til og kan 
derfor stille til gjenvalg. Emil Johansen har vært med i Ungdomsrådet i ett år og kan derfor det 
samme.  
 
Det har siden 2016 blitt valgt to medlemmer til formannskapet: ett medlem og ett varamedlem. 
Som ved møter i andre utvalg gis det møtegodtgjørelse og fri fra skole til deltakelse, under 
forutsetning av at det ikke er tentamen, eksamen eller andre viktige ting som skjer i skoletiden.  
 
Ettersom det er mange og lange møter i formannskapet i løpet av et år, ville belastningen i form 
av fravær fra skole blitt stor dersom kun ett medlem skulle deltatt på alt.  Med to representanter 
kan varamedlemmet avlaste medlemmet etter hva man har anledning til å møte opp på.  
 
I likhet med kommunestyret er det viktig at ungdomsrådet er representert i formannskapet. Dette 
organet behandler kultursaker som i høyeste grad berører ungdom. I tillegg er de planinstans- og 
plansaker vil som regel ha stor betydning for hvordan kommunen vår skal se ut framover. Innspill 
fra ungdommen her er derfor svært viktig for at ungdommen skal bli hørt i utviklingen og 
planleggingen av Kåfjord kommune.  
 
Valg av representanter til formannskapet legges frem til behandling i Ungdomsrådet. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -131 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 07.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Valg av Ungdomsrådsrepresentant til Hovedutvalg for Miljø, Drift og 
Utvikling + vara 

Henvisning til lovverk: 
Vedtekter for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Nedfelt i vedtektene for Kåfjord Ungdomsråd står det at rådet har rett til å stille med en 
representant i hovedutvalget for miljø, drift og utvikling (HMDU). I saker som ikke er 
taushetsbelagte har valgt representant møte- og forslagsrett. I likhet med formannskapet har 
HMDU mange møter i løpet av et år, hvilket kan gi representanten mye fravær fra skolen. Ved å 
velge henholdsvis ett medlem og ett varamedlem til å representere Ungdomsrådet gis det rom 
for å rullere på å møte og fraværsmengden kan fordeles.   
 
Ungdomsrådets representanter har en viktig oppgave i form av å være ungdommenes talerør i 
alle saker som angår ungdom. Å ha en representant i HDMU vil derfor være et viktig ledd i å få 
frem ungdommenes synspunkter.  
 
Valg av representanter til HDMU legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -132 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 07.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Valg av Ungdomsrådsrepresentant til Hovedutvalg for Oppvekst og omsorg + 
varamedlem 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedtekter for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 
 

Saksopplysninger 
I 2018 ble valg av representanter til Hovedutvalget for Oppvekst og omsorg utsatt ettersom de 
tilstedeværende medlemmene allerede hadde påtatt seg andre verv. I avvente av ny saksbehandler 
for Ungdomsrådet har saken ikke blitt tatt opp igjen. Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett med 1 
representant i HOO i saker som ikke er taushetsbelagte.  
 
I 2016 ble det valgt 2 Ungdomsrådsrepresentanter til HOO for å fordele belastningen på den enkelte 
representanten. De valgte byttet da på å møte. Ingen av de to representantene er lenger medlem i 
Ungdomsrådet og nye representanter må velges.  
 
Valgbare til de faste utvalgene er faste medlemmer + varamedlemmer som møter fast. Valg av 
representanter + vara velges for 1 år. 
 
Oppvekstutvalget behandler skolesaker og saker av helsemessig karakter som f.eks. helsesøster og 
tilstedeværelse der ungdom er- i skole eller fritid. 
 

Vurdering 
Ettersom det å stille med 1 representant i et utvalg er essensielt for at ungdommene skal fungere som 
talerør for kommunens ungdommer, er det viktig at vervene ikke innebærer så store belastninger at 
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det er vanskelig å få noen til å påta seg dem. Å velge både ett medlem og ett varamedlem gir rom for 
å rullere på hvem som møter og skolefraværsmengden kan fordeles.  
 
I oppvekstutvalget behandles saker som har betydning for skolehverdagen til elevene. I tillegg 
drøftes helse- og helsefremmende tiltak, noe som berører alle i kommunen- inkludert ungdommen.  
 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -127 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 04.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune/ 
Kaivuonon komuuni 

Henvisning til lovverk: 
Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 
 
Vedlegg 
1 Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 
2 Etiske regler Kåfjord Ungdomsråd 
3 Rollefordeling Kåfjord Ungdomsråd 
4 Nettverksregler Kåfjord Ungdomsråd 
5 Utkast til revidert Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ 

Kåfjord kommune/ Kaivuonon komuuni 
 
 

Rådmannens innstilling 
Ungdomsrådet drøfter, vurderer og kommer med eventuelle forslag til endringer i nåværende 
reglement, inkludert etiske regler, nettverksregler og rollefordelingen i rådet.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kåfjord Ungdomsråd ble opprettet i november 1995 på Birtavarre samfunnshus. Det ble laget 
regler/ vedtekter for Kåfjord Ungdomsråd som har blitt revidert flere ganger. Disse er politisk 
forankret og skal være utgangspunkt for hvordan rådet jobber, settes sammen og for rådets 
årshjul. Årshjulet skal bidra til å nå målsettinger og til å strukturere Ungdomsrådets arbeid.  
Det er også laget vedtatte rollefordelinger og kjøreregler, samt nettverksregler for 
Ungdomsrådet som medlemmene i rådet må forholde seg til.  
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Vurdering 
Reglementet for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune ble sist vurdert i 2015, 
kjørereglene revidert i 2013 og nettverksreglene er fra 2015. Med oppstart av nytt år med et 
ungdomsråd hvor halvparten av medlemmene er nye, samt ny sekretær, er det på tide å drøfte og 
vurdere vedtektene og tilhørende regler på ny.  
 
Det er i nåværende reglement ikke skrevet noe om oppmøteplikt og krav til oppmøte på antall 
møter. Dette er noe andre ungdomsråd i nabokommuner opererer med og noe Kåfjord 
kommunes Ungdomsråd kan vurdere. Ungdomsrådets medlemmer har en del goder som 
tilkommer dem ved å være medlem av et ungdomsråd, og det er derfor en selvfølge at de følger 
opp deres forpliktelser overfor andre ungdom, men også ovenfor kommunen som tilrettelegger. 
Å innføre krav til andel oppmøte i løpet av et år, er en måte å poengtere at det å være medlem av 
Ungdomsrådet medfører forpliktelser, samt sikre stabilt oppmøte.  
 
Kåfjord kommune er en tospråklig kommune. Per dags dato har Kåfjord Ungdomsråd samisk og 
norsk navn inkludert i sitt rådsnavn. Å inkludere også det kvenske navnet på Kåfjord 
Ungdomsråd kan være en måte å uttrykke sine kvenske røtter.  
 
Ungdomsrådet drøfter utkast til revidert reglement for Kåfjord Ungdomsråd med foreslåtte 
endringer.  
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REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA 
SUOHKAN/ KÅFJORD KOMMUNE 
 
§ 1. Hovedmålsetting 
 
Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som 
bor og, som ønsker å bo i kommunen.  
 
§2. Valg og sammensetning 
 
a) Ungdomsrådet er opprinnelig vedtatt av kommunestyret og regnes som et fast 
utvalg i henhold til § 10 i kommuneloven. 
b) Ungdomsrådet består av 7 medlemmer + 1. vara som møter fast. 
c) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. 
d) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen 13 – 19 år. 
e) Valget skal foregå hver høst, senest innen utgangen av oktober. 
f)  Medlemmene i ungdomsrådet oppnevnes for 2 år, halvparten skiftes ut ved valg   
    annen hver gang for å sikre kontinuitet.  
g) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. 
 
Ved sammensetningen av rådet skal følgende ivaretas: 
 
 Ungdomsskolene skal være representert + ungdom fra videregående eller fra 

ungdomsklubbene 
 Ungdomsskolene velger selv sine representanter som skal sitte i rådet.  
 Begge kjønn skal være representert 

 
§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver 
 
Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe 
ungdom innsyn og dermed mulighet for innflytelse. 
 
Rettigheter: 
 
Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte 
 Kommunestyret med 2 representanter 
 Drift- og utvikling med 1 representant 
 Formannskapet med 1 representant 
 Oppvekst og omsorgsutvalget med 1 representant 

 
Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter 
Ungdomsrådet kan i tillegg også velge en politiker i hvert utvalg til sin kontaktperson. 
Disse kontaktpersonene skal oppnevnes i kommunestyret. 
 
Oppgaver:  
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Ungdomsrådet skal: 
 Være kontaktorgan for ungdom 
 Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom 
 Lage årsmelding for sin virksomhet 
 Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på 
 Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet 
 Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/diskusjon 
 Være medarrangør for UKM og andre arrangement det faller naturlig  
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader 
 Velge 2 representanter til RUST – det regionale ungdomsrådet.  

 
§ 4. Ungdomsrådets møter 
 

a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, 
eller når leder finner det påkrevet. Medlemmene kan og be om møte ved 
viktige saker som ønskes tatt opp før neste møtedato. 

b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post og Facebook med minst 7 dagers 
varsel.  

c) Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig. 
d) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 

til stede.  
e) Avgjørelse treffes av alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. 
f) Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka sendes medlemmene av 

rådet. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes saka til 
etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering. 

 
 
§ 5. Opplæring og økonomi 
 
1.  Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging,     
    sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov.  
2. Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST – Det regionale   
    ungdomsrådet i Nord-Troms. 
3. Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise,  
    samt for andre aktiviteter. 
4. Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i  
    politiske utvalg i kommunen. Denne utbetales 2 ganger i året, i juni og desember. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33



 

34



ETISKE REGLER  
 
Kåfjord ungdomsråd har behandlet kjøreregler (eller etiske regler) for rådet, 13.09.2013.  
 
Disse 7 punkter ble enstemmig vedtatt:  
 
1. Svar på henvendelser/innkallinger til møtet er påkrevet.  
2. Dersom en ikke har anledning til å møte må det gis beskjed i rimelig tid før møte. Dette   
    gjelder og ved arrangement og aktiviteter som avholdes i regi av rådet og sekretær.  
3. Taushetsplikt - Ved diskusjoner i møtet, spesielt ved uenighet – skal det ikke diskuteres      
    utenfor møterommet og med andre som ikke er med i rådet.  
4. Ha respekt for møteleder og hverandre i rådet.  
5. Akseptere hverandres meningsytringer uansett hva dette gjelder. 
6. Private konflikter og uenigheter tas ikke inn i møterommet. 
7. Dersom det oppstår en konflikt i rådet skal denne håndteres på en ryddig måte. 
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Litt om sekretærens rolle: 
• Møteinnkalling med saksfremstillinger 
• Skrive referater 
• Følge opp ungdomsrådet i forhold til oppgaver 
• Veileder, rådgiver, informant og tilrettelegger. 
• Fremme ungdomsrådets interesser 
• Være våken for viktige saker som bør legges fram for rådet 
• Være engasjert og motiverende 
• Være mellomledd mellom ungdomsråd, politikere og administrasjon. 
 
Litt om ungdomsrådets forpliktelser og ansvar: 
• Lese sakspapirer og sette seg inn i saken før møtet 
• Følge med på hva som rører seg blant ungdom i kommunen 
• Ta ansvar for prosjekter 
• Være aktiv på møtene 
• Oppfølging av saker som er behandlet – i samarbeid med sekretæren. 
• Fordeling av midler til gode tiltak i lokalsamfunnet – for og med ungdom. 
• Komme med innspill til saker som engasjerer ungdom 
• Markedsføre seg i kommunen ved hjelp av media, på nett eller/og klassebesøk. 
• Ha en god dialog med politikerne i kommunen – via direkte kontakt, e-post eller brev. 
• Ha god kontakt med elevrådene i skolene 
• Det er viktig å huske at det er ungdommene i kommunen som «eier» ungdomsrådet. 
 
Leders rolle i ungdomsrådet: 
• Lede møtet 
• Delegere oppgaver i rådet 
• Oppmuntre andre for å gjøre de gode 
• Sørge for at alle får komme med innspill til saker 
• Være den som har kontakt med media – eller i lag med resten av rådet 
• Ha god kontakt med sekretæren
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Særutskrift sak 10/2013: Nettvettregler Følgende vedtak er gjort i ungdomsrådet, fredag 5. 
april.  

1. Ungdomsrådet er med på å fremme riktig nettbruk og vise nettvett.  

2. Ungdomsrådet går foran med å vise at mobbing ikke er akseptabelt verken på 
nettsteder eller skole/andre steder.  

3. Ungdomsrådets/ ungdomsportalens sider skal brukes til å fremme positive saker/ 
informasjon.
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REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA SUOHKAN/ KÅFJORD KOMMUNE 
 

§ 1. Hovedmålsetting 

Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som 
bor, og som ønsker å bo i kommunen.  

 

§ 2. Valg og sammensetning 

a) Ungdomsrådet er opprinnelig vedtatt av kommunestyret og regnes som et fast utvalg i 
henhold til § 10 i kommuneloven. 

b) Ungdomsrådet består av 7 medlemmer + 2 varamedlemmer som møter fast. 
c) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. 
d) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen 13-19 år. 
e) Valg skal foregå hvert år. 
f) Medlemmene oppnevnes for 2 år, og man skal strebe etter å sikre kontinuitet ved å skifte ut 

noen medlemmer hvert år ved valg. Leder oppnevnes for 2 år, nestleder oppnevnes for 1 år.  
g) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. 

Ved sammensetningen av rådet skal følgende forsøkes ivaretas: 

 Begge kjønn skal være representert 
 Ungdomsskolene skal være representert  
 Videregående skole skal være representert 
 Ungdomsklubbene skal være representert 

 

§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver 

Ungdomsrådet skal tale ungdommenes sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom 
innsyn og dermed mulighet for innflytelse.  

Ungdomsrådets medlemmer er pliktige til å møte på 3 av 5 møter årlig eller melde forfall med gyldig 
fraværsårsak. Dersom dette kravet ikke imøtekommes vil medlemmet miste sin plass i 
ungdomsrådet.  

Rettigheter 

Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte 

 Kommunestyret med 1 representant  
 Hovedutvalg for miljø, drift- og utvikling med 1 representant  
 Formannskapet med 1 representant 
 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg med 1 representant 

Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter 

Ungdomsrådet kan i tillegg velge en politiker i hvert utvalg som sin kontaktperson. Disse kontaktene 
skal oppnevnes i kommunestyret. 
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Oppgaver 

Ungdomsrådet skal: 

 Være kontaktorgan for ungdom 
 Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/ diskusjon 
 Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom 
 Være medarrangør på arrangementer der det faller seg naturlig 
 Lage årsmelding for sin virksomhet 
 Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på 
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader 
 Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet 
 Velge 2 representanter til RUST- det regionale ungdomsrådet 
 Gi høringssvar og innspill i saker som angår ungdom 

 

§ 4. Ungdomsrådets møter 

a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, eller når leder 
finner det påkrevet. Medlemmene kan også be om møte ved viktige saker som ønskes tatt 
opp før neste møtedato. 

b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post/ SMS og Facebook med minst 7 dagers varsel. 
c) Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig.  
d) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
e) Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.  
f) Det skal føres møteprotokoll, og utskrift av møteprotokoll sendes medlemmene av rådet og 

legges i rådets Facebook-gruppe. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes 
saken til etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering.  

 

§ 5. Opplæring og økonomi 

a) Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, 
sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov. 

b) Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST- det regionale ungdomsrådet i Nord-
Troms. 

c) Ungdomsrådet skal ha egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise, samt for 
andre aktiviteter.  

d) Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i politiske utvalg 
i kommunen. Denne utbetales ved kommunens lønningsdato, den 12. i hver måned. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -139 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 09.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Årshjul for Kåfjord Ungdomsråd 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord Ungdomsråd drøfter og jobber frem en årsplan/ årshjul for å imøtekomme rådets 

oppgaver nedfelt i reglementet. Årshjulet skal fungere som et styringsdokument for 
fremtidig arbeid. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Kåfjord Ungdomsråd ble opprettet i november 1995 på Birtavarre samfunnshus. Det ble laget 
regler/vedtekter for Ungdomsrådet som er revidert flere ganger. Disse er politisk forankret og skal 
være utgangspunkt for Ungdomsrådets årsplan/ årshjul. Årsplanen/ årshjulet skal bidra til å nå 
målsettinger og til å strukturere arbeidet i Ungdomsrådet. 
 
I Ungdomsrådets vedtekter står det at Ungdomsrådet blant annet skal:  
 

 gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom 
 lage årsmelding for sin virksomhet 
 gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på 
 være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet 
 være medarrangør for UKM og andre arrangementer det faller naturlig 
 tildele rusforebyggende midler etter søknader 
 Velge 2 representanter til RUST- det regionale ungdomsrådet 
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REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA 
SUOHKAN/ KÅFJORD KOMMUNE 
 
§ 1. Hovedmålsetting 
 
Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som 
bor og, som ønsker å bo i kommunen.  
 
§2. Valg og sammensetning 
 
a) Ungdomsrådet er opprinnelig vedtatt av kommunestyret og regnes som et fast 
utvalg i henhold til § 10 i kommuneloven. 
b) Ungdomsrådet består av 7 medlemmer + 1. vara som møter fast. 
c) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. 
d) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen 13 – 19 år. 
e) Valget skal foregå hver høst, senest innen utgangen av oktober. 
f)  Medlemmene i ungdomsrådet oppnevnes for 2 år, halvparten skiftes ut ved valg   
    annen hver gang for å sikre kontinuitet.  
g) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. 
 
Ved sammensetningen av rådet skal følgende ivaretas: 
 
 Ungdomsskolene skal være representert + ungdom fra videregående eller fra 

ungdomsklubbene 
 Ungdomsskolene velger selv sine representanter som skal sitte i rådet.  
 Begge kjønn skal være representert 

 
§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver 
 
Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe 
ungdom innsyn og dermed mulighet for innflytelse. 
 
Rettigheter: 
 
Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte 
 Kommunestyret med 2 representanter 
 Drift- og utvikling med 1 representant 
 Formannskapet med 1 representant 
 Oppvekst og omsorgsutvalget med 1 representant 

 
Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter 
Ungdomsrådet kan i tillegg også velge en politiker i hvert utvalg til sin kontaktperson. 
Disse kontaktpersonene skal oppnevnes i kommunestyret. 
 
Oppgaver:  
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Ungdomsrådet skal: 
 Være kontaktorgan for ungdom 
 Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom 
 Lage årsmelding for sin virksomhet 
 Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på 
 Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet 
 Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/diskusjon 
 Være medarrangør for UKM og andre arrangement det faller naturlig  
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader 
 Velge 2 representanter til RUST – det regionale ungdomsrådet.  

 
§ 4. Ungdomsrådets møter 
 

a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, 
eller når leder finner det påkrevet. Medlemmene kan og be om møte ved 
viktige saker som ønskes tatt opp før neste møtedato. 

b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post og Facebook med minst 7 dagers 
varsel.  

c) Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig. 
d) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er 

til stede.  
e) Avgjørelse treffes av alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. 
f) Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka sendes medlemmene av 

rådet. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes saka til 
etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering. 

 
 
§ 5. Opplæring og økonomi 
 
1.  Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging,     
    sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov.  
2. Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST – Det regionale   
    ungdomsrådet i Nord-Troms. 
3. Ungdomsrådet skal ha en egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise,  
    samt for andre aktiviteter. 
4. Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i  
    politiske utvalg i kommunen. Denne utbetales 2 ganger i året, i juni og desember. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -136 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 08.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Plan for unge i Troms 2018-2028 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Strategi for unge i Troms 2018-2028 
2 Strategi Medbestemmelse 
3 Strategi Livsmestring 
4 Strategi Samfunnsdeltakelse 
5 Strategi Valgfrihet 
6 Strategi Valgfrihet 2 

 
 

Rådmannens innstilling 
1) Kåfjord Ungdomsråd kommer med innspill til utkast for handlingsprogram/ plan for 

unge i Troms 2018-2028.  
2) Kåfjord Ungdomsråd v/ leder skriver brev til fylkeskommunens ungdomskoordinator 

med utarbeidede innspill i etterkant.  
 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
 
Troms fylkeskommune har vært en foregangskommune hva gjelder satsing på de unge. Ved 
hjelp av Strategi for unge i Troms 2018-2028 skal det stimuleres til videreutvikling av 
ungdomssatsingen. Strategien skal bidra til å koordinere ungdomsarbeidet og fungere som et 
styringsdokument/ praktisk verktøy for de som jobber med unge i Troms.  
 
Strategien er utarbeidet i samarbeid med ungdommens fylkesråd i Troms, og med støtte fra en 
tverretatlig ressursgruppe. FNs barnekonvensjon ligger til grunn for Strategi for unge i Troms. 
 
Strategiene er inndelt i fire fokusområder med tilhørende tiltak (hvordan), ansvarlige (hvem), 
mulige samarbeidspartnere og tidsperspektiv (når): Samfunnsdeltakelse, livsmestring, 
medbestemmelse og valgfrihet.  
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I skrivende stund er handlingsprogrammet under utarbeidelse og fylkeskommunen ønsker 
tilbakemeldinger og innspill på denne. Et av målene med Strategi for unge i Troms 2018-2028 
er å gi ungdom en mulighet til å bli sett og hørt i alle viktige innsatsområder. Et viktig ledd for å 
oppnå dette målet vil være å la de kommunale ungdomsrådene komme med innspill til 
handlingsplanen.  
 
Kåfjord Ungdomsråd drøfter handlingsprogram og kommer med innspill til utkastet. 
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Strategi for unge i Troms, 2018-2028 

         

 

Innledning 
 

Troms fylkeskommune har vært et foregangsfylke når det gjelder satsing på de unge. Vi skal 

fortsette å fornye og videreutvikle ungdomssatsingen for å sikre at arbeidet blir et viktig bidrag til 

utviklingen av Troms.  

 

I rollen som samfunnsutvikler har fylkeskommunen ansvar for å bidra til koordinering og 

stimulering av viktige innsatsområder. Strategi for unge i Troms 2018 - 2028 er et bidrag til dette 

området. Strategien er et sentralt styringsdokument for de som jobber med unge i Troms og skal 

bidra til et bredt samfunnsengasjement hos unge for å gi disse en mulighet til å bli sett og hørt. Å 

arbeide med måloppnåelse og strategier vil imidlertid være et generelt ansvar for alle ansatte i 

Troms fylkeskommune. Denne strategien skal være et praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglige 

arbeid, og den skal sikre riktig retning og måloppnåelse.  

 

Strategiene under de fire fokusområdene; samfunnsdeltakelse, livsmestring, medbestemmelse og 

valgfrihet, har sin forankring fra fylkestinget i forbindelse med Regional planstrategi 2017-2019.  

Strategi for unge i Troms skal være fellesnevneren som handlinger og tiltak for unge bygger på, og 

som sikrer grunnlaget for et rikt liv i Troms.  

 

Strategien er utarbeidet med god medvirkning fra ungdommens fylkesråd i Troms, og med støtte fra 

en tverretatlig ressursgruppe.  

FNs barnekonvensjon ligger til grunn for Strategi for unge i Troms.  

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

47

http://tromsfylke.no/#/
https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen


   

3 
 

 

Samfunnsdeltagelse 
  

Mål:  
 

Unge i Troms har rett til å bli hørt, si sin mening og skal forstå og medvirke i demokratiske 

prosesser. (FN barnekonvensjon, artikkel 12) 

Unge i Troms skal, i tråd med demokratiske prinsipper, gis kunnskap og ferdigheter til å møte 

utfordringer. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og 

mindretallets rettigheter. En viktig målgruppe for fylkeskommunen er unge, og derfor ønsker Troms 

fylkeskommune å legge til rette for at unge kan delta aktivt i samfunnslivet uavhengig av sosial og 

økonomisk status. Unge må i større grad være aktive deltakere i planlegging av kulturtilbud, 

idrettsarenaer og andre former for organisasjonsarbeid. Unges medvirkning i fylkeskommunale 

beslutningsprosesser og deltakelse i elevdemokrati og frivillige organisasjoner er «en skole i 

demokrati». Derfor er gode medvirkningsprosesser viktige. 

 

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 sikre at unge i Troms får arenaer for politisk medvirkning ved etablering av Troms og 
Finnmark Fylkeskommune.  

 involvere unge aktivt i forberedelse, gjennomføring og evaluering av skolevalg. 

 sikre ungdomsmedvirkning i fylkeskommunale saker. 

 bidra til at alle kommuner har et aktivt og fungerende ungdomsråd.  

 støtte de næringsrettede ungdomssatsingene i regi av næringslivet, kommuner og 
regionråd. 

 bidra til å forsterke det regionale samarbeidet av ungdomsorganisasjoner. 

 videreutvikle grenseoverskridende samarbeid i Barents, Arktis og Europa 
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Livsmestring 

 

Mål:  

 

Unge i Troms skal forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget 

liv. 

 

Livsmestring handler om å ruste unge mennesker til å mestre motgang, takle følelser og håndtere 

utfordringer sammen med andre. Det handler også om å kunne sette grenser og respektere andres 

valg og verdier. Det å leve og realisere egne muligheter og forventninger i det livskraftige samfunn 

i Troms, skal ikke bare bidra til arbeid og god levestandard, men også bidra til positive opplevelser 

av livskvalitet og egen utvikling. Dette forutsetter en god infrastruktur for kulturelle opplevelser og 

muligheter for å formalisere og bygge opp egen kompetanse. Troms er et mangfoldig samfunn, 

dette skal gjenspeiles i den informasjon og de tilbud som gis til unge i fylket. Det er i barne- og 

ungdomsårene at grunnlaget for god helse blir lagt. Troms skal ha et godt og systematisk 

helsefremmende og forebyggende arbeid på de arenaene hvor unge befinner seg.  

 

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 tilby unge god veiledningstjenester som skal være grunnlag for bevisste valg for egen 
fremtid. 

 utvikle helsefremmende tiltak og ha fokus på psykisk helse, livskvalitet og 
rusforebyggende arbeid i all opplæring. 

 bidra til gode levekår for unge og legge til rette for deltakelse uavhengig av bakgrunn. 

 bidra til sosial likhet.  

 ivareta brukermedvirkning av unge med funksjonsnedsettelse. 

 sikre at elever får tilpasset undervisning.  

 styrke samisk og kvensk språk og kultur. 
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Medbestemmelse 
 

Mål:  

 

Unge i Troms skal ha et større eierskap til de beslutninger som tas.  

Dagens unge utgjør morgendagens fremtid. Troms er avhengig av at dagens unge er fornøyd med 

sin oppvekst i fylket, og selv velger å etablere seg her. Å sikre unge reell medbestemmelse og 

innflytelse bidrar til å skape samfunnsengasjement, og er et viktig mål i ungdomspolitikken. Reell 

medvirkning medfører at unge får et større eierskap til de beslutninger som tas, og at beslutninger 

blir bedre forankret og lettere å gjennomføre. Unge må få større innflytelse i saker som har 

betydning for deres utvikling, trivsel og oppvekstkår.  Å få innflytelse ivaretar og stimulerer unges 

evne til engasjement, ansvar og nytenkning. Det at deres meninger blir hørt og brukt, gir en 

mestringsfølelse og økt engasjement hos mange. Å gi unge mulighet til reell medbestemmelse i 

ulike beslutningsprosesser kan bidra til nye ideer og innspill til den politiske dagsorden og øker 

kvaliteten på tilbud rettet mot de unge.  

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 sikre politisk medvirkning fra ungdomsrådene i kommunene. 

 gjennomføre undersøkelser om helse, levekår og oppvekst. 

 gi unge tilgang til god utdanning.  

 involvere barn og ungdom i beslutningsprosesser som angår fritids-, idretts- og kulturtilbud. 

 ivareta medvirkning fra unge i programrådet for den kulturelle skolesekken. 

 bidra til godt samspill mellom næringslivet og utdanningsaktører i landsdelen. 

 stimulere til innovasjon og entreprenørskap.  
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Valgfrihet 
 

Mål:  

 

Unge skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg 

 

Unge i Troms skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk 

og miljøbevisst. De skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning for 

dem selv, de rundt seg, og neste generasjon. Temaet rommer blant annet problemstillinger knyttet 

til miljø, klima, fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning.  

 

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 gi unge muligheten til å delta på samfunnsarenaer som bidrar til selvstendig tenkning. 

 sikre unge like muligheter ved hjelp av teknologi.  

 være med på å utforme klima- og miljømål og tiltak for å sikre at Troms blir et attraktivt 
fylke. 

 sikre at unge har et godt og sikkert kollektivtilbud. 

 gi unge mulighet til å påvirke sin egen arbeidsfremtid. 

 legge til rette for økt vekstkraft og bostedsattraktivitet i by- og regionsentrene. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -135 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 07.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Ungdom og stedsutvikling- midler fra RUST-prosjekt 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Veileder ungdom og stedsutvikling 
2 Ungdom og stedsutvikling- rapport 

fra NODA 
 
 

Rådmannens innstilling 
1) Kåfjord Ungdomsråd vurderer hvordan de vil bruke midlene, kr. 20 000,-, fra RUST-

prosjektet om ungdom og stedsutvikling 
2) Kåfjord Ungdomsråd jobber videre med fremlagt idé om utbedring av sykkelløype og 

sykkeldag for ungdom ved hjelp av mal for prosjektbeskrivelse 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene måtte 
brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. I fellesmøte mellom RUST og 
regionrådet på Skjervøy 7.mai 2018 ble det vedtatt at kr. 80 000,- skulle brukes på et seminar 
høsten 2018 for ungdomsrådene i Nord-Troms med ungdom og sted som tema.  
 
Overordnet mål med stedsutviklingsprosjektet var at hver kommune skulle utarbeide et sted som 
synliggjør ungdom, medvirkning, oppvekst og ungdomskultur for voksne og beslutningstakere i 
kommunen. Målet for selve workshopen som ble arrangert på RUST-konferansen var å gi 
ungdomsrådene et innblikk i stedsutvikling i sin kommune og en mulighet til å komme frem til 
hvordan midlene fra regionrådet skulle brukes.  
 
Oliver Nikolai Løvli og Mathias Nilsen fra Kåfjord Ungdomsråd var tilstede. På et utdelt 
kartutsnitt av Kåfjord kommune tegnet og skrev de opp hvor eksempelvis skoler, senter, 
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ungdomsklubber etc. lå. Idéen Oliver og Mathias ønsker å jobbe videre med er utbedring av 
sykkelløype, samt felles sykkeldag for alle ungdommene i kommunen. 
 
 
 

Vurdering 
I påvente av ny saksbehandler og sekretær for Ungdomsrådet har arbeidet med Kåfjord 
Ungdomsråd vært mer eller mindre i stillstand siden februar 2018. Behovet og ønsket om å 
trappe opp rådets arbeid for og med ungdom i Kåfjord kommune er stort.  
 
Kåfjord kommune preges i stor grad av å være en tredelt kommune i form av tre større 
bygdesentre: Olderdalen, Birtavarre og Manndalen. Denne tredelingen går igjen i idrettslag, 
skoler, foreninger og ungdomsklubber. Et resultat av dette er at ungdommen på tvers av 
bygdene ikke kjenner hverandre så godt. Dette til tross for Kåfjord kommunes beskjedne 
innbyggerantall. Befolkningsstatistikker for Kåfjord viser at på 10 år har antall 10-14-åringer og 
15-24-åringer blitt redusert med henholdsvis 28 % og 22 %.  
 
Av den grunn vil felles møteplasser, samlende arrangementer og tilrettelegging for felles, sosiale 
plattformer for kommunens ungdom være svært viktig. En satsning på stedsutvikling og 
ungdom vil for Kåfjord kommune være et steg i riktig retning. Ved hjelp av NODAs mal for 
prosjektbeskrivelse og midlene fra RUST-konferansen kan Kåfjord Ungdomsråd jobbe videre 
med tidligere idéer, samt planlegge hvordan disse skal gjennomføres.  
 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 
PROSJEKTBESKRIVELSE UNGDOM & STEDSUTVIKLING 
IDEER FRA 
WORKSHOP 
25.OKTOBER 

 

OVERORDNET 
MÅL 

Et sted som synliggjør ungdom, medvirkning, oppvekst 
og ungdomskultur for voksne og beslutningstakere i 
kommunen 

MÅL  Hva vil vi? Ideen vi 
valgte 

 Langsiktig effekt 

 

MÅLGRUPPER  Hvem er det for? Ungdom 
Politikere 
Besøkende 

STRATEGI  Hva skal vi gjøre? 
 Løsninger 

 

HANDLINGSPLAN  Hvem skal gjøre det? 
 Arbeidsoppgaver 
 Når skal det skje? 
 Faser 
 Milepæler 

 

RISIKOANALYSE  Fallgruver 
 Kriterier for suksess 

 

INTERESSENTER  Hvem kan ha nytte og 
interesse av prosjektet? 

 

59



 Samarbeidspartnere 
 Leverandører 

TEAM  Organisering 
 Roller 
 Kontaktinformasjon til 

de som er med 

 

GODE HJELPERE  Hvem kan hjelpe oss? RUST, koordinator/sekretær for ungdomsrådet, 
politiske rådgiver, ordfører, arealplanleggere, 
næringskonsulent eller andre i kommunen. Har 
kommunen stedsutviklingsprosjekt? 

BUDSJETT  Penger 
 Tid 
 Utstyr 

 

EVALUERING  Hva, hvem, når og 
hvordan? 

 Underveis 
 Når alt er ferdig 

 

KONKLUSJON  Status  
VEDLEGG  Andre dokumenter Rapport fra workshop NODA 

25.10.18 
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RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms                                                            
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf.: 918 13 803 
E-post: rust@ntroms.no 
 

 

UNGDOM & STEDSUTVIKLING 
Prosjektbeskrivelse 
 
BAKGRUNN: 
I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene 
måtte brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. I fellesmøte 
mellom RUST og regionrådet på Skjervøy 7.mai 2018 ble det vedtatt å fordele 
pengene på: 

 Prøv sjøl-fondet – kr. 100 000,- 
 Det arrangeres seminar høsten 2018 for ungdomsrådene i Nord-Troms med 

ungdom og sted som tema – kr. 80 000,- 
 Ungdomsrådene får kr. 20 000,- til å iverksette tiltak og ideer fra 

konferansen/seminaret. 
Mål: Hver kommune skal ha et sted som synliggjør ungdom, medvirkning, oppvekst 
og ungdomskultur for voksne og beslutningstakere. Stedet kan være en vegg - inne 
eller ute, en park, en parkeringsplass etc. NODA Nordnorsk design og 
arkitektursenter ble invitert for å holde om workshop fra deres program NODA Ung. 
Seminaret ble lagt til den årlige RUST-konferansen 25.-26.oktober. Arkitekt Kjersti 
Jenssen ledet workshopen og har laget en egen rapport fra arrangementet. 
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RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms                                                            
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf.: 918 13 803 
E-post: rust@ntroms.no 
 

PROSJEKTBESKRIVELSE UNGDOM & STEDSUTVIKLING 
IDEER FRA 
WORKSHOP 
25.OKTOBER 

 

OVERORDNET MÅL Et sted som synliggjør ungdom, medvirkning, oppvekst og 
ungdomskultur for voksne og beslutningstakere i kommunen 

MÅL  Hva vil vi? Ideen vi 
valgte 

 Langsiktig effekt 

 

MÅLGRUPPER  Hvem er det for? Ungdom 
Politikere 
Besøkende 

STRATEGI  Hva skal vi gjøre? 
 Løsninger 

 

HANDLINGSPLAN  Hvem skal gjøre det? 
 Arbeidsoppgaver 
 Når skal det skje? 
 Faser 
 Milepæler 

 

RISIKOANALYSE  Fallgruver 
 Kriterier for suksess 

 

INTERESSENTER  Hvem kan ha nytte og 
interesse av prosjektet? 

 Samarbeidspartnere 
 Leverandører 

 

TEAM  Organisering 
 Roller 
 Kontaktinformasjon til 

de som er med 

 

GODE HJELPERE  Hvem kan hjelpe oss? RUST, koordinator/sekretær for ungdomsrådet, 
politiske rådgiver, ordfører, arealplanleggere, 
næringskonsulent eller andre i kommunen. Har 
kommunen stedsutviklingsprosjekt? 

BUDSJETT  Penger 
 Tid 
 Utstyr 

 

EVALUERING  Hva, hvem, når og 
hvordan? 

 Underveis 
 Når alt er ferdig 

 

KONKLUSJON  Status  
VEDLEGG  Andre dokumenter Rapport fra workshop NODA 25.10.18 
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Arkitekt Kjersti Jenssen AS – Alapmoveien 583 - 9334 Øverbygd 
mobil 95 45 45 77 - kjersti@kjerark.no – Org.nr. 913 284 992  
 

 
 
 
Rapport for Workshop stedsutvikling på RUST konferansen 25.10.18.  
 
Formålet med verkstedet på konferansen var å gi de enkelte ungdomsrådene et innblikk i stedsutvikling i 
sin kommune og en mulighet til å komme fram til bruken av midlene de hadde fått fra Regionrådet. I 
innbydelsen til konferansen ble dette tydeliggjort gjennom beskrivelsen av verkstedet: 

I samarbeide med NODA arrangerer RUST workshop med tema ungdom og stedsutvikling. 
NODA har vært i kontakt med kommunene og kommet fram til et sted i hver kommune som vi 
skal jobbe med i grupper. Dagen etter vil resultatet legges frem for de andre som en del i å øve 
seg på å legge fram saker som ungdomsråd. Politiske rådgivere er da med som veiledere. RUST 
gir hvert ungdomsråd 20 000kr til å realisere sin ide fra workshopen. 

 
Verkstedet besto av en innledning, to gruppearbeid og presentasjon av arbeidene med en 
oppsummering.  Materialet gruppene fikk tildelt var et bord dekket med gråpapir til å tegne/ skrive på, en 
boks med fargeblyanter og blyantspisser samt et kart over sin kommune skåret ut i decopapp. Kartene var 
stive og kartene kunne settes sammen som et puslespill, slik ble hele regionen tydelig for deltakerne.   
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Innledningen var presentasjon av en tegneserie der hovedbudskapet var å ikke fokusere på form, men 
bevegelsen.  Dette ble nok i overkant abstrakt, men det var ingen som begynte å tegne former i første 
oppgave, og sånn sett var det vellykket! 
 
Første gruppeoppgave var å finne bevegelsene i den enkelte kommune.  Ungdommene ble fordelt slik at 
en fra hver kommune hadde sitt kommunekart, og så skulle de øvrige i gruppen, spør ut den lokale helt 
slik at de sammen fikk lagt inn hvor skoler, senter, ungdomsklubb osv. lå i den aktuelle kommunen.   
 
Dette var en utfordrende oppgave både fordi jeg ikke hadde forklart tydelig nok, og fordi ikke alle hadde 
så mye kunnskap om sin kommune.  Ved å sprinte fra gruppe til gruppe og med god hjelp fra de enkelte 
voksne som var med, ble det likevel utført et godt arbeid i løpet av en halv time. 
 
Ved oppsummeringen etter denne første oppgaven, ble det mulig å presisere tydeligere, og sammen 
med en god pause, var alle klar for andre gruppeoppgave. 
 
I den andre gruppeoppgaven fikk alle være i sin hjemkommune, og det ble da fylt ut det som manglet av 
informasjon fra den første.  Dette arbeidet gikk veldig bra, og stemningen var energisk.  Alle gruppene 
kom fram til en mulig bruk av pengene til noe som skulle synliggjøre ungdommen i den enkelte 
kommune.  Det var et stort spend i ideene, og viktigst av alt, de fikk presentert sine kommuner med sine 
ideer for hverandre.  På det viset ble de mer kjent med hva som er viktig i de enkelte kommunene. 
 
I presentasjonene og gjennomgangen ble gråpapiret holdt opp, sammen med kommunekartet, en etter 
en.  Ungdommene var tydelige i sin presentasjon, og det ble rom for litt diskusjon rundt forslagene. 
 

Skjervøy: 
Ungdomsdag, ungdomskafe, maleri på en vegg, klatrevegg oppgradering 
 
Kvænangen: 
Dekorasjon på nyskolen, på inngangsveggen, tekster som: Ha en fin dag, smil, det ser bedre ut, 
gjør ditt beste. 
 
Nordreisa: 
Veggmaleri på kommunehuset, om kommunen, i taggerstil 
 
Kåfjord: 
Utbedre sykkelløype, få med alle ungdommene i kommunen på sykkeldag 
 
Storfjord: 
Spredt, vil ha ungdomshus midt i mellom, gapahuk med dør, ballbinge, klatrevegge, kantine på 
skolen 
 
Lyngen: 
Har mye allerede, Aktiv Lyngen, gi pengene dit, veggbilder på alle stedene i Lyngen, fronte Aktiv 
Lyngen i veggbildene. 
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Gruppearbeid Skjervøy          Presentasjon far Nordreisa 
 
Avslutningsvis ser jeg at innledningen kunne vært tydeligere, og det ville vært enkelt å klargjøre mer her.   
 
Det ble også stilt spørsmål ved om ikke ungdommen skulle hatt beskjed om å sette seg inn i sin kommune 
før de kom.  Det kunne vært gjort, men det er også en erfaring å kjenne på at du ikke vet så mye om din 
kommune, til tross for at du er ungdomsrepresentant.  Jeg tenker at det var greit dor ungdommen å 
møte dette.  Det som var veldig fint å se, var entusiasmen da de kom på trygg grunn i egen kommune!  
 
Det ble også foreslått at mobiltelefoner skulle inndras, men det var fint at de hadde disse, med google 
earth og kart til å hjelpe seg med. 
 
Forberedelser og gjennomføring av et verksted er arbeidskrevende, og anslått timeantall må for ettertiden 
ganges med to. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
Sivilarkitekt Kjersti Jenssen 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -137 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 08.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Ungdomsklubber i Kåfjord- klubb i Olderdalen 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 SÆRUTSKRIFT: Framtidig klubbstruktur i Kåfjord 

 
 

Rådmannens innstilling 
1) Kåfjord Ungdomsråd evaluerer dagens klubbtilbud i Kåfjord 
2) Kåfjord Ungdomsråd drøfter muligheter for fremtidig drift og lokalisering av klubb i 

Olderdalen  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Per dags dato ser klubbtilbudet for ungdom i Kåfjord slik ut:  
 
Birtavarre ungdomsklubb:  
Junior- og ungdomsklubb i Birtavarre Samfunnshus – hver onsdag. Veksling mellom torsdag og 
fredag annenhver uke.  
 
Manndalen ungdomsklubb:  
Junior- og ungdomsklubb i Manndalen, Senter for Nordlige folk – hver tirsdag. Veksling 
mellom torsdag og fredag annenhver uke. 
 
Olderdalen ungdomsklubb: ingen drift og mangel på egnet lokale. 
 
Det har vært ulike utfordringer knyttet til klubbdriften i Olderdalen. Klubbdriften på det gamle 
samfunnshuset opphørte da lokalet ble stengt av verneombudet i februar 2014. Etterpå var det 
sporadisk drift i Olderdalen våren 2015 i ca. 8 uker. Etter vurdering av kultursenteret, «båthuset» og 
«utleiebygget» i bygda, ble klubben lokalisert på Olderdalen skoles fritidsrom. Grunnet skolens 
låsesystemer og lite funksjonelle lokaler, ble løsningen vurdert som ikke optimal og dermed 
avviklet.  
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Ved byggingen av Olderdalen idrettshall ble det ikke avsatt eget areal til formålet ungdomsklubb. 
Tidligere klubblokaler i kjelleren er avstengt på grunn av frukt og mangel på ventilasjonssystem. I 
dag deler alle innbyggerne i Kåfjord på idrettshallen og tilhørende sosialt rom, noe som har medført 
at en del av tilbudene er redusert.  
 
Kommunen startet opp høsten 2016 med fysisk barne- og ungdomsklubb i Olderdalen. I 
åpningstiden ble både sosialrommet og hallen benyttet til fysiske aktiviteter. Dette etter vedtak i 
kommunestyret april 2016 om ny klubbstruktur i Kåfjord med fokus på kreative aktiviteter i 
Manndalen, film og tradisjonelle ungdomsklubbaktiviteter i Birtavarre og fysiske aktiviteter i 
Olderdalen. Ettersom stillingen som klubbleder i Olderdalen var midlertidig, har ungdommen i 
Olderdalen vært uten tilbud om klubb siden mars 2017. Noen ungdommer fra Olderdalen benytter 
seg av klubbtilbud i Birtavarre og Manndalen, men dette er ikke mange.  
 
Saken om ungdomsklubber i Kåfjord, ungdomsklubbstruktur og klubbtilbud i Olderdalen har blitt 
behandlet flere ganger gjennom årenes løp. Senest ble saken tatt opp i barnas kommunestyre i 
november, der det ble vedtatt at styret skulle anmode fortgang i saken fra administrasjonens side.  
 
Det er i skrivende stund en dialog mellom utleier av bygget hvor Kåfjord bibliotek holder til, 
kulturkonsulenten, samt etat for helse- og oppvekst om muligheten for å få til et klubbtilbud i 
lokalene hvor det i dag tilbys voksenopplæring. Voksenopplæringen har færre studenter enn tidligere 
og større lokaler enn de behøver. Kåfjord kommune har fått tilbud om å benytte samme lokaler til 
klubb ettersom avtalen likevel løper til 2021.  

Vurdering 
Kåfjord kommune har tidligere hatt en barne- og ungdomsklubb fast i Olderdalen. 
Administrasjonen er klar over at manglende klubbtilbud i Olderdalen er et savn ettersom både 
Birtavarre og Manndalen har dette tilbudet. Det er heller ikke alle som har hobbyer som ski eller 
fotball og dermed faste fritidssysler i regi av lag/ foreninger.  
 
Det har blitt påpekt av politikere, administrasjonen, innbyggerne i Olderdalen, samt barna og 
ungdommene selv at mangelen på et klubbtilbud gjør at mange ungdommer samles andre steder- det 
være seg hjemme hos andre eller ulike steder i sentrum. I en uttalelse til barnas kommunestyre sier 
elevene ved Olderdalen skole at en ungdomsklubb er sosialt, gøy og flott for de som ikke driver med 
andre fritidsaktiviteter. Ut ifra et likebehandlingsprinsipp er det riktig å tilby klubb i Olderdalen 
også.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 

KAIVUONON KOMUUNI 

Rådmannen 

 

 

    

Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 

Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 

    

E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  

postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 
 

Saksbehandler Gerd Steinnes Nilsen 

 

   

 

 

 

 

Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 
 

 
Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 

 2015/763-12 C11 12.05.2016 

 

SÆRUTSKRIFT: Framtidig klubbstruktur i Kåfjord 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet i kommunestyret 19.04.16. 

 

 
 

 

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 

 

 

 

Greta Larsen 

Avdelingsleder Service/IT 

Tlf.: 777 19 201/ 91573468  

 

Intern kopi: 

Gunn Andersen  

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/763/ 12 
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GÁIVUONA SUOHKAN 

KÅFJORD KOMMUNE 

Arkivsaknr: 2015/763 -11 

Arkiv: C11 

Saksbehandler:  Gerd Steinnes Nilsen 

 Dato:                 13.04.2016 

 

 

 

Særutskrift 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

17/16 Kåfjord kommunestyre 19.04.2016 

 

Framtidig klubbstruktur i Kåfjord 

Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 19.04.2016  

Behandling: 

Aud Marthinsen FRP: 

Viktig med tilbud til også de som ikke holder på med idrett. 

 

Bjørn Inge Mo AP: 

Kommunestyret bør ha temadager med ungdommene. 

 

Ordfører Svein Leiros SP: 

Nytt pkt. 5: Prosjektet bør ha fokus på innhold og kvalitet. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling med nytt pkt.5. ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Kåfjord kommune vurderer en 3-delt klubbløsning. 

2. Saka sendes over til ungdomsrådet, klubbstyrene til drøfting og eventuell uttalelse. 

3. Det innkalles til møte med foreldre. 

4. Ny struktur iverksettes fra høsten 2016. 

5.  Prosjektet bør ha fokus på innhold og kvalitet. 
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Rådmannens innstilling 

Rådmannens innstilling 

1. Kåfjord kommune vurderer en 3-delt klubbløsning. 

2. Saka sendes over til ungdomsrådet, klubbstyrene til drøfting og eventuell uttalelse. 

3. Det innkalles til møte med foreldre. 

4. Ny struktur iverksettes fra høsten 2016. 

 

 

 

Saksopplysninger 

I sak 69/14 ble det vedtatt at det skal lages ny struktur for ungdomsklubbene i kommunen og 

samdrift mellom de forskjellige klubbene.  

 

Ungdomsklubbene slik de er i dag: 

 

Birtavarre ungdomsklubb:  

Junior- og ungdomsklubb i Birtavarre Samfunnshus – hver onsdag. Veksling mellom torsdag og 

fredag annenhver uke. 

 

Manndalen ungdomsklubb: 

Junior- og ungdomsklubb i Manndalen, Senter for Nordlige folk – hver tirsdag. Veksling mellom 

torsdag og fredag annenhver uke. 

 

Olderdalen ungdomsklubb– for tiden ingen drift. 40 % vakant  

Det har vært spesielle utfordringer for klubbdrifta i Olderdalen. Klubbdrifta på gamle 

samfunnshuset opphørte da huset ble stengt av verneombudet i februar 2014. Det har vært 

sporadisk drift i Olderdalen våren 2015 i ca. 8 uker. Klubben var da lokalisert på Olderdalen 

skole på fritidsrommet til ungdomsskolen. Dette var ingen god løsning på grunn av skolens 

låsesystemer og  lokalene var lite funksjonelle. 

 

Stillingen som klubbleder i Olderdalen må lyses ut.   

 

Administrasjonen i kommunen ønsket ved planleggingen av hallen at det fortsatt skulle være 

ungdomsklubb i bygget. Politikerne ønsket imidlertid ikke ungdomsklubb ved utbyggingen av 

hallen, og vedtok Idrettshallen uten arealer til ungdomsklubb. Det var forutsatt at andre 

kommunale bygg kunne benyttes til formålet, men det finnes ingen ledige bygg/lokaler som 

egner seg for klubbdrift per i dag, så derfor har barn og unge i Olderdalen og omegn ikke samme 

tilbud på klubb som Manndalen og Birtavarre. 

Samfunnshuset i Olderdalen var både ungdomsklubb og gymsal for innbyggerne i ytre del av 

kommunen, og de må i dag dele huset med øvrige innbyggere i kommunen, noe som har medført 

at en del av tilbudene er redusert.  

 

Stillinger i ungdomsklubbene: 

40 % i Manndalen 

40 % i Birtavarre 

40 % vakant i Olderdalen. 

 

Dagens leiekostnader: 
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Tilsammen betales kr 109.000 årlig i leiekostnader for 2 dager i uka for klubben i Manndalen og 

Birtavarre. Kr 55.000,- betales i Manndalen og kr 54.000,- i Birtavarre. Avtalene gjelder 10 

mndr. i året. Leieavtalene er oppsigelige og kan reforhandles med gjensidig frist på 6 mndr.  

 

 

Forslag til at klubbdrifta legges om på alle klubbene med ulike aktiviteter på de forskjellige 

stedene. 

 I Manndalen kan det legges opp til aktiviteter i form av duodji/forming/kreative 

aktiviteter + diverse spill. 

Juniorklubb i Manndalen kan til en viss grense overlappes på juniorklubb dersom det foregår 

duodjiaktiviter der. Åpningstider for juniorer bør overholdes. 

 I Birtavarre vil det kunne være filmkvelder i tillegg til tradisjonelle 

ungdomsklubbaktiviteter. 

Juniorklubb i Birtavarre vil være vanskelig å overlappe med ungdomsklubb da blant annet film 

f.eks. har begrensinger på hva som kan vises i forhold til alder. Viser til åpningstid for denne 

målgruppen i forhold til de eldre. 

 I Olderdalen kan det være en aktivitetsklubb med forskjellige fysiske aktiviteter, inne i 

hallen + på trimrom.  

Juniorklubb kan i Olderdalen kombineres ved at disse starter opp i hallen tidligere enn   

ungdommene, og de være der et visst klokkeslett etter at de eldre er kommet.  

 

Noen kvelder i måneden vil ungdommene kunne møtes på tvers av bygdene ved at det settes opp 

buss til en av klubbene, noe som forutsetter midler til leie av buss.  

 

Økonomiske konsekvenser:  

Hvis en forutsetter at det settes opp buss 2 -3 ganger i måneden vil det bety opptil 30 turer i løpet 

av året, da sommer-, høst-, jule-, vinter-, og påskeferie medvirke til at enkelte felles treff blir 

vanskelig å gjennomføre. En annen løsning er at det settes opp buss hver gang det er felles klubb 

i ytterkanten av kommunen, dvs. Olderdalen og Manndalen og at foreldre samkjører til klubben i 

Birtavarre siden det er kortest vei da den ligger i midten av kommunen. Det betyr at det da vil bli 

ca 20 turer årlig med buss. 

 

En tur med befraktning vil komme på ca. kr 5.000,-, dette ut fra bare et forespurt tilfelle. Skal det 

være faste turer må de vel ut på anbud eller på en tilbudsrunde, noe som sikkert kan bety bedre 

tilbud. Dette kan ikke etterspørres før en vet om det er aktuelt.  

 

I Olderdalen er det ingen leie av lokaler så der er det intet å spare, men leieavtalene med Senter 

for Nordlige folk og Birtavarre samfunnshus kan reforhandles hvis en går inn på en ny 

klubbstruktur. Her er det mulig med økonomisk innsparing som kan benyttes til bussleie. 

 

Før en vedtar en slik løsning må det ungdomsrådet, klubbstyrene og foreldre gi innspill til endret 

struktur.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -140 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 09.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Turnering for Troms-ungdom i Lyngen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Prosjekt-mal 

 
 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord Ungdomsråd diskuterer hvordan de kommunale ungdomsrådene i Troms kan 
samarbeide om en felles turnering/ natt-turnering ved hjelp av skjemaet «scoping» 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Lyngen ungdomsråd har i flere år arrangert en årlig turnering for all ungdom i Troms. I januar 
2019 tok Kåfjord Ungdomsråd sin sekretær kontakt med koordinatorene for henholdsvis Lyngen 
og Storfjord sine ungdomsråd og forhørte seg om muligheten for å gå sammen om å arrangere 
noe liknende. Det har vært uttrykt fra ungdommene selv at det er ønsket å få til flere treffpunkter 
mellom ungdommer i Troms på tvers av kommuner og kommunale ungdomsråd. Man ble enige 
om å ta saken tilbake til sine respektive Ungdomsråd og drøfte dette videre.  
 
Kåfjord Ungdomsråd diskuterer saken og fyller sammen ut prosjekt-skjemaet.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -134 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 07.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Støtte til skredkurs for ungdom 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift søknad støtte til skredkurs 

 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Av sak 45/18 i formannskapet ble innkommet søknad fra Ungdomsrådet til Kåfjord kommune v/ 
Formannskapet om støtte til skredkurs og skredsøkere, behandlet.  
 
Ungdomsrådet søkte om: 

 Kr 10 000,- i støtte til å arrangere årlig skredkurs for ungdom i alderen 13-23 år.  
 Støtte til 50 % av kjøpesummen for en skredsøker for ungdom som deltar og fullfører 

skredkurs.  
 
Formannskapet anså saken for å være svært viktig og positiv og vedtok å støtte skredkurs-
initiativet til Ungdomsrådet med kr 10 000,-. Da det ikke er presisert, må man anta at det er et 
engangsbeløp og ikke en årlig støtte, slik det ble søkt om.  
 
Formannskapet vedtok at holdningsskapende arbeid må inngå som en del av prosjektet og 
ønsket rådet komme tilbake med en egen sak på skredsøkerne.  

Vurdering 
Formannskapet poengterer at de stiller seg svært positive til et slikt initiativ som Ungdomsrådet 
gjennom denne søknaden fremmer. I lys av nylige tragiske hendelser i Troms, blir vi minnet på 
viktigheten av å ha ferdigheter og kunnskap omkring det å ferdes i fjellet. Å gi ungdommen et 
kunnskapsfundament om skred vil være et svært viktig ledd i arbeidet med å unngå tragiske 
hendelser som ved Blåbærfjellet i Troms i fremtiden.  
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Ungdomsrådet må videre planlegge og koordinere skredkurs og avgjøre: 
 

1) Hvordan man skal implementere det holdningsskapende arbeidet nødvendig for å få 
innvilget støtten fra Formannskapet 

2) Om man skal gå videre med egen sak om støtte til skredsøkere for kursdeltakerne 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Saksbehandler Elisabeth Gulbrandsen 
 
   
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/545-115 C83 19.09.2018 

 

SÆRUTSKRIFT: Søknad om støtte til skredkurs 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, legger særutskrift som referatsak til ungdomsrådet. 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/545-115 
 

Kopi: 
Ungdomsrådet    

 
Intern kopi: 
Ellen M. Lindvall  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -114 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 03.09.2018 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/18 Formannskap 10.09.2018 

 

Søknad om støtte til skredkurs 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 10.09.2018  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Formannskapet er svært positiv til initiativet til ungdomsrådet og støtter opp om tiltaket med 
kr.10.000,- 

2. Det forutsettes at også holdningsskapende arbeid inngår i prosjektet. 
3. Formannskapet ber ungdomsrådet komme tilbake med en sak om skredsøkere. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Formannskapet er svært positiv til initiativet til ungdomsrådet og støtter opp om tiltaket med 

kr.10.000,- 
2. Det forutsettes at også holdningsskapende arbeid inngår i prosjektet. 
3. Formannskapet ber ungdomsrådet komme tilbake med en sak om skredsøkere. 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken fremmes uten innstilling  
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Saksopplysninger 
 
Ungdomsrådet søker om støtte til skredkurs og skredsøkere for ungdom i Kåfjord kommune.  
 
Ungdomsrådet i Kåfjord søker med dette følgende: 

 Støtte til å arrangere årlig skredkurs for ungdom som kjører skuter og går på topptur i kommunen. 
Skredkurset skal være gratis for ungdom i 13-23 årsalderen.  
Det søkes om 10 000,- til årlig skredkurs. Ungdomsrådet skal stå som arrangør. 

 Støtte på 50% av kjøpesummen av skredsøker for de som deltar på skredkurs. Ungdommene skal 
søke ungdomsrådet og skrive kontakt om at denne ikke skal videreselges med fortjeneste. En 
skredsøker koster omkring 3000,- pr stk.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering 
Det er mange ungdommer som ferdes i fjellet i Kåfjord. I ungdomsrådet kjenner man til flere 
historier om ungdom som både har og nesten har utløst skred, både med skuter og på toppturer. 
Ungdomsrådet ønsker å bidra til økt kunnskap om skred for ungdommer i Kåfjord. 
 
 
 

78



 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -141 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 17.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 

 

Samarbeid Ungdomsrådet, Eldrerådet og Samepolitisk utvalg 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift - Samarbeidsutvalget Eldrerådet, Samepolitisk utvalg og Ungdomsrådet 
2 Møtereferat 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Ungdomsrådet velger to representanter til arbeidsgruppa for samarbeidsutvalget til 
ungdomsrådet, eldrerådet og samepolitisk utvalg 

 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
 
Det ble etablert en arbeidsgruppe 20.01.17 som skulle komme med forslag på tiltak som 
fremmer kontakt på tvers av aldergrupper. Arbeidsgruppa bestod da av ett medlem fra 
kommunalt råd for eldre, Kåfjord ungdomsråd og Samepolitisk utvalg. 
 
Arbeidet stoppet opp og leder i eldrerådet har nå tatt initiativ til at arbeidet skal fortsette.  
 
Medlemmer i arbeidsgruppa er fra Samepolitisk utvalg Idar Pedersen og Einar Storslett fra 
eldrerådet. Fra ungdomsrådet mangler det representant ettersom daværende representant ikke 
lenger er med i ungdomsrådet. Fordi det har vært ønskelig med flere krefter i arbeidet velges det 
inn to representanter fra Kåfjord ungdomsråd.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Rådmannen 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Einar Storslett 
Djupvik 
9146  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2017/58-27 033 19.06.2017 

 

Særutskrift - Samarbeidsutvalget Eldrerådet, Samepolitisk utvalg og 
Ungdomsrådet 

 
Vedlagt følger særutskrift fra møte i Kåfjord eldreråd for oppfølging. 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Ina Engvoll 
sekretær 
Tlf.: 777 19204  
 
Vedlegg 
1 Møtereferat 
 
 
Kopi: 
Idar Pedersen  9146 OLDERDALEN 
Sajane Olsen Løkvoll 9144 SAMUELSBERG 
 
Intern kopi: 
Inger Marie Åsli  
Gerd Steinnes Nilsen  
Trond Skotvold  
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2017/58/ 27 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2017/58 -23 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Ina Engvoll 

Dato:                 01.06.2017 

 
 

Særutskrift 
 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
PS 9/2017 Kommunalt råd for eldre 31.05.2017 

 

Samarbeidsutvalget Eldrerådet, Samepolitisk utvalg og Ungdomsrådet 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Flg. skriv 
2 Møtereferat 

Saksprotokoll i Kommunalt råd for eldre- 31.05.2017  

Behandling: 
Saken var satt opp som referatsak på sakslista. Siden Eldrerådet gjorde vedtak på møtet som skal 
ha oppfølging, endres denne til politisk sak. 
 
Arbeidet har stoppet opp og eldrerådet ber samarbeidsutvalget videreføre arbeidet i pkt 5 i referat 
fra møte 29/3-2017. –bruke skolene- kultur og historie, - natursti/kultursti i Skardalen. 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Arbeidet har stoppet opp og eldrerådet ber samarbeidsutvalget videreføre arbeidet i pkt 5 i referat 
fra møte 29/3-2017. –bruke skolene- kultur og historie, - natursti/kultursti i Skardalen. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
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Saksopplysninger: 
Saken var satt opp som referatsak til eldrerådet 31.05.17. Siden Eldrerådet gjorde vedtak på 
møtet som skal ha oppfølging, endres denne til politisk sak. 
 
Referat fra møte samarbeidsutvalget er vedlagt saken. 

Vurdering: 
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