
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Ungdomsrådet 
Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 
Dato: 25.03.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Oliver Løvli Leder UR 
Jimmy Blomli 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 
Aleksander Hansen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
Merknader 
Sondre Hovdenak Isaksen og Ingeborg Wennberg-Mo deltok via Skype.  
Ordfører var tilstede første 1,5 time og bidro med opplæring av tale- og debatt-teknikk, 
hvordan holde innlegg, retorikk og argumentasjon. 
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. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________  



 

       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 2/19 Særutskrift: Reglement for Ungdomsrådet i 
Gaivuona Suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon 
komuuni 

 2015/545 

PS 15/19 Plan for unge i Troms 2018-2028  2015/545 
PS 16/19 Årshjul for Kåfjord Ungdomsråd  2015/545 
PS 17/19 Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til 

samarbeidsutvalget mellom Eldrerådet, 
Ungdomsrådet og Samepolitisk utvalg 

 2015/545 

PS 18/19 Ungdom og stedsutvikling- midler fra RUST-
prosjektet 

 2015/545 

PS 19/19 Turnering for Troms-ungdom i Lyngen  2015/545 
PS 20/19 Støtte til skredkurs for ungdom  2015/545 
Møtet ble startet kl.10.00. 
 
Orientering: Møte med samepolitisk utvalg og møte om fagdag for voksne + ungdom og rus. 
 
Møtet ble hevet kl.14.00. 
  



RS 2/19 Særutskrift: Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan 
Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni 

  



PS 15/19 Plan for unge i Troms 2018-2028 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 25.03.2019  

Behandling: 

Ungdomsrådet kom med innspill til ulike strategier i plan for unge i Troms 2018-2028. Grunnet 
liten tid ble det en rask gjennomgang av noen punkter ungdomsrådet var ekstra opptatt av å 
komme med innspill til.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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.  
 
 
 
 

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 16/19 Årshjul for Kåfjord Ungdomsråd 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 25.03.2019  

Behandling: 
Saken ble utsatt grunnet liten tid til gjennomgang og mange andre saker man heller ville jobbe 
med. 
 



Vedtak: 

Saken utsatt på ubestemt tid.  
 
 
 
 

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 17/19 Valg av faste medlemmer og varamedlemmer til samarbeidsutvalget 
mellom Eldrerådet, Ungdomsrådet og Samepolitisk utvalg 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 25.03.2019  

Behandling: 
Leder gjorde rede for saken og behovet for å votere over faste og varamedlemmer. Det ble valgt 
fire representanter forrige møte ved Oliver Løvli, Mathias Nilsen, Veronje Simonsen og 
Ingeborg Wennberg-Mo, men man presiserte ikke da hvem som var vara og faste medlemmer. 
 

Vedtak: 

1)Veronje Simonsen og Ingeborg Wennberg-Mo ble ved votering valgt som faste representanter 
til samarbeidsutvalget mellom eldrerådet, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg.  

2) Oliver Løvli og Mathias Nilsen ble ved votering valgt til vara i samarbeidsutvalget mellom 
eldrerådet, ungdomsrådet og samepolitisk utvalg.  
 
 
 
 



Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord ungdomsråd velger hvem av de fire allerede valgte representantene i Kåfjord 

ungdomsråd som skal være faste og varamedlemmer i samarbeidsutvalget.  
 
 
 

PS 18/19 Ungdom og stedsutvikling- midler fra RUST-prosjektet 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 25.03.2019  

Behandling: 
Ungdomsrådet ved leder gikk gjennom saken og startet mer konkret på planleggingen av ønsket 
arrangement. Tenkt navn er «ungdommens sykkeldag». Fordelte noen arbeidsoppgaver og 
drøftet veien videre. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord ungdomsråd jobber videre med fremlagt idé om sykkeldag for ungdom i 

kommunen ved hjelp av mal for prosjektbeskrivelse.  
2. Kåfjord ungdomsråd delegerer oppgaver for å komme videre i arbeidet med 

sykkeldagen.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kåfjord ungdomsråd jobber videre med fremlagt idé om sykkeldag for ungdom i 
kommunen ved hjelp av mal for prosjektbeskrivelse.  

2. Kåfjord ungdomsråd delegerer oppgaver for å komme videre i arbeidet med 
sykkeldagen.  

 
 

PS 19/19 Turnering for Troms-ungdom i Lyngen 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 25.03.2019  

Behandling: 
Leder tok opp saken og undersøkte om det var ønskelig for Kåfjord-ungdom å stille på 
turneringen i Lyngen. 
 

Vedtak: 

Kulturkonsulenten undersøker når og hva slags turnering det blir i år, for så å ta dette med 
tilbake på neste møte for videre vurdering om felles arrangement.  
 
 



 

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 20/19 Støtte til skredkurs for ungdom 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 25.03.2019  

Behandling: 

Ungdomsrådet evaluerte fullført arrangement og drøftet videre hva slags holdningsskapende 
arbeid man skal gå i gang med for å fullføre prosjektet.  

 

Vedtak: 

1) Man kontakter kursholder for å undersøke muligheter for samarbeid om små 
videosnutter om skredvett. 

2) Ungdomsrådet vil selv bidra i filmer og med redigering.  
 
 
 
 

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.  
 


