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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hans Emil Mathisen Leder  
Oliver Løvli Nestleder UR 
Tony Cock Medlem UR 
Mathias Nilsen Medlem UR 
Emil Johansen Medlem UR 
Sondre Hovdenak Isaksen Medlem UR 
Ingeborg Wennberg Mo Medlem UR 
Kine Monsen Medlem UR 
Veronje Simonsen Medlem UR 
Jimmy Blomli Medlem UR 
Aleksander Hansen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kjersti Rennestraum Kulturkonsulent/møtesekretær 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
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RS 1/19 Mobbeombudets årsrapport 

  



PS 1/19 Valg av leder til Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord 
kommune 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 
Hans-Emil Mathisen er grunnet alder, år i rådet og bostedsforhold ferdig som leder i 
ungdomsrådet. Mathias Nilsen, Veronje Simonsen, Kine Monsen og Oliver Løvli meldte sin 
interesse for vervet. De interesserte avholdt en liten appell før det ble avholdt hemmelig valg 
med votering.  
 
Oliver Nikolai Løvli ble valgt som leder til ungdomsrådet.  

Vedtak: 
Oliver Nikolai Løvli er ny leder for ungdomsrådet.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet 
 
 
 

PS 2/19 Valg av nestleder til Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord 
kommune 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 
Mathias Nilsen kunne etter et år som nestleder stille til gjenvalg. Mathias Nilsen, Veronje 
Simonsen, Kine Monsen og Jimmy Blomli meldte sin interesse for vervet. De interesserte 
avholdt en liten appell før det ble avholdt hemmelig valg med votering. 
 
Jimmy Blomli er ved votering valgt som nestleder til ungdomsrådet. 

Vedtak: 
Jimmy Blomli er ny nestleder for ungdomsrådet. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 



PS 3/19 Valg av Ungdomsrådsrepresentant til Kommunestyret + varamedlem 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 
Leder orienterte om saken. Tidligere vedtak fra ungdomsrådet er at leder møter i kommunestyret 
og at nestleder er vara. Ettersom leder og nestleder ble valgt tidligere i møtet ble da også 
ungdomsrådsrepresentant + varamedlem til kommunestyret valgt. 

Oliver Løvli er som leder valgt som fast medlem til kommunestyret fra ungdomsrådet.  
Jimmy Blomli er som nestleder valgt som varamedlem.  

Vedtak: 
Oliver Løvli er ungdomsrådets representant som fast medlem i kommunestyret. 
Jimmy Blomli er ungdomsrådets representant som varamedlem i kommunestyret. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 

PS 4/19 Valg av Ungdomsrådsrepresentant til formannskapet + vara 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 

Leder orienterte om saken. Mathias Nilsen, Veronje Simonsen og Ingeborg Wennberg-Mo 
meldte sin interesse. De interesserte avholdt en liten appell før det ble avholdt hemmelig valg 
med votering. 

Mathias Nilsen er ved votering valgt som fast ungdomsrådsrepresentant til formannskapet. 
Ingeborg Wennberg-Mo er valgt som varamedlem.  

Vedtak: 
Mathias Nilsen er ungdomsrådets representant som fast medlem i 
formannskap/næring/administrasjonsutvalg. 
Ingeborg Wennberg-Mo er ungdomsrådets representant som varamedlem i 
formannskap/næring/administrasjonsutvalg. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 



 

PS 5/19 Valg av Ungdomsrådsrepresentant til Hovedutvalg for Miljø, Drift og 
Utvikling + vara 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 

Leder orienterte om saken. Aleksander Hansen og Tony Cock meldte sin interesse for å være 
henholdsvis fast ungdomsrådsmedlem og varamedlem. Dette ble ved votering enstemmig 
vedtatt.  

Aleksander Hansen er ved votering valgt som fast ungdomsrådsrepresentant til Hovedutvalg for 
Miljø, Drift og Utvikling. Tony Cock er valgt som varamedlem.  
 

Vedtak: 
Aleksander Hansen er ungdomsrådets representant som fast medlem i Hovedutvalg for Miljø, 
Drift og Utvikling. 
Tony Cock er ungdomsrådets representant som varamedlem i Hovedutvalg for Miljø, Drift og 
Utvikling. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 
 

PS 6/19 Valg av Ungdomsrådsrepresentant til Hovedutvalg for Oppvekst og 
omsorg 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 

Leder orienterte om saken. Kine Monsen og Veronje Simonsen meldte sin interesse for vervet. 
Det ble avholdt hemmelig valg med votering for å bestemme hvem som skulle bli henholdsvis 
fast og varamedlem.  

Kine Monsen er ved votering valgt som fast ungdomsrådsrepresentant til Hovedutvalg for 
Oppvekst og Omsorg. Veronje Simonsen er valgt som varamedlem. 
 



Vedtak: 
Kine Monsen er ungdomsrådets representant som fast medlem i Hovedutvalg for Oppvekst og 
Omsorg. 
Veronje Simonsen er ungdomsrådets representant som varamedlem i Hovedutvalg for Oppvekst 
og Omsorg. 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 
 

PS 7/19 Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan Kåfjord 
kommune Kaivuonon komuuni 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 

Nåværende reglement for ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan Kåfjord kommune ble 
gjennomgått innledningsvis i møtet. Forslag til revidert reglement ble gjennomgått med 
foreslåtte endringer.  
Revidert reglement med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt i ungdomsrådet.  
Saken tas videre til kommunestyret. 

Vedtak: 
Revidert reglement med endringer. 
 
 
 
 

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

PS 8/19 Årshjul for Kåfjord Ungdomsråd 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 
Saken ble foreslått utsatt til neste møte grunnet liten tid til gjennomgang. 
 



Vedtak: 
Saken ble utsatt til neste møte.  
 
 
 
 

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. 

 
 
 

PS 9/19 Plan for unge i Troms 2018-2028 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 
Saken ble foreslått utsatt til neste møte grunnet liten tid til gjennomgang. 
 

Vedtak: 
Saken ble utsatt til neste møte.  
 
 
 
 

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.  
 
 

PS 10/19 Ungdom og stedsutvikling- midler fra RUST-prosjekt 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 
Leder, samt RUST-medlemmene fra Kåfjord ungdomsråd orienterte om saken og hva som 
tidligere er gjort. Det ble drøftet og idémyldret rundt bruken av midlene, kr 20 000,-, som vil bli 
tildelt fra RUST. Ungdomsrådet kom med mange ideer til hvordan er sykkeldag til våren kan 
arrangeres og hvem som vil være naturlige samarbeidspartnere. 
 



Vedtak: 
Ungdomsrådet planlegger arrangementet videre og delegerer oppgaver på neste 
ungdomsrådsmøte. 
 
 
 

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 
 
 

PS 11/19 Ungdomsklubber i Kåfjord- klubb i Olderdalen 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 
Ungdomsrådet evaluerte dagens klubbsituasjon i Kåfjord og diskuterte hvorfor mangel på 
klubbtilbud i Olderdalen er dumt. Det ble drøftet for/ mot klubb i hallen og eventuelt i et annet 
lokale. Avslutningsvis fikk ungdomsrådet tilbud om å komme ned for å kikke på et ledig lokale i 
«utleiebygget» og evaluerte dette lokalet som klubblokale for Kåfjord-ungdom. 

Vedtak: 

Kulturkonsulenten ser på muligheter for finansiering til neste møte og tar med saken videre til 
neste møte.  
 
 
 
 

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

Olderdalen  
 
 

PS 12/19 Turnering for Troms-ungdom i Lyngen 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 

Saken ble foreslått utsatt til neste møte grunnet liten tid til gjennomgang. 

Vedtak: 
Saken ble utsatt til neste møte.  
 



 
 
 

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

PS 13/19 Støtte til skredkurs for ungdom 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 
Leder orienterte om saken og om at han ønsker være med å bidra i denne saken til den er ferdig. 
Ungdomsrådet diskuterte passende tidspunkt for avvikling av skredkurs og viktigheten av et 
slikt kurs. Ungdomsrådet planlegger og arrangerer sammen. 
Hans-Emil tar opp kontakten med kursholder og forhører seg om passende tidspunkt. 
Ungdomsrådet jobber videre med saken mellom dette og neste møte med ungdomsrådet. 

Vedtak: 
Ungdomsrådet jobber videre med saken mellom dette og neste møte med ungdomsrådet. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 

PS 14/19 Samarbeid Ungdomsrådet, Eldrerådet og Samepolitisk utvalg 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 
Leder og kulturkonsulent orienterte om saken. Oliver Løvli, Mathias Nilsen, Veronje Simonsen 
og Ingeborg Wennberg-Mo meldte sin interesse for å være med i arbeidsgruppa. Ettersom 
eldrerådet formidlet at det var ønskelig med flere krefter ble dette enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Følgende medlemmer av ungdomsrådet ble valgt inn som representanter til arbeidsgruppa for 
samarbeidsutvalget til ungdomsrådet, eldrerådet og samepolitisk utvalg:  
Oliver Løvli, Mathias Nilsen, Veronje Simonsen og Ingeborg Wennberg-Mo. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 



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

 


