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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/20 Ungdomsrådet 01.04.2020 

 

Høring: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024/ 
Suohkanoasseplána valáštallamiidda, fysalaš doaimmaide ja 
olgodaddamiidda 2020-2024 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Ungdomsrådet gjennomgår forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2020-2024 
2. Ungdomsrådet kommer med eventuelle innspill til forslag til Kommunedelplan for idrett, 

fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 
3. Eventuelle innspill sendes skriftlig på mail til post@kafjord.kommune.no 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Formannskapet har i sak 5/20 vedtatt at forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2020-2024 skal legges ut på høring iht. plan- og bygningsloven. 
 
Forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 ligger ute på 
Kåfjord kommunes planportal og har blitt sendt på høring til berørte parter som lokale lag, 
foreninger og utvalg. Derav Kåfjord ungdomsråd.  
 
Planforslaget finnes her: kafjord.kommune.no/hoering-kommunedelplan-for-idrett-fysisk-
aktivitet-og-friluftsliv.6272715-480720.html  
 
Frist for innspill er 22. april 2020.  
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I planforslaget står det blant annet om barn og unges selvrapporterte aktivitetsbehov, ønsker for 
aktiviteter og tiltak, prioritering av anleggsplaner og planlagte tiltak for neste planperiode med 
mer.  

Vurdering: 
Barn og unge er ikke bare viktige å ha med i medvirkningsprosesser innledningsvis i planarbeid, 
men også viktige høringsparter. Som ungdommenes talerør er ungdomsrådet en viktig 
høringspart når forslag til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024 
nå ligger ute. Jf. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen, skal man synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging. Derfor 
er det viktig at ungdomsrådet kommer med innspill hvis noe i planforslaget for eksempel 
kommer i konflikt med barn og unges hensyn/ interesser.  
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/20 Ungdomsrådet 01.04.2020 

 

Idémyldring for 25-års-markering av Kåfjord ungdomsråd 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord ungdomsråd idémyldrer om en markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år 
2. Kåfjord ungdomsråd kommer med forslag til rammer for markeringen 
3. Kåfjord ungdomsråd fordeler arbeidsoppgaver i forbindelse med en markering  

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord ungdomsråd ble opprettet i november 1995 på Birtavarre samfunnshus. Første leder var 
Tom Johnny Lund fra Birtavarre. Vedtekter for Kåfjord ungdomsråd ble vedtatt i 
kommunestyret i 1996. Det ble senere foretatt revidering av vedtektene i henholdsvis 2005 og i 
desember 2008. Reglementet for Kåfjord ungdomsråd ble sist gang revidert i 2020.  
 
Deltakelse i de forskjellige politiske utvalgene, eksempelvis formannskap og kommunestyre, har 
forekommet siden vedtektene for ungdomsrådet ble vedtatt i 1996.  
 
I dag består Kåfjord ungdomsråd av totalt 10 representanter fordelt på 3 ungdomsskoler og 2 
videregående skoler. Ungdomsrådets representanter har møte- og talerett i 4 ulike utvalg, tildeler 
rusforebyggende midler, velger egen leder og nestleder, har fast sekretær, tar opp saker på eget 
initiativ og har sin egen portal på Facebook.  
 
I 2020 har Kåfjord kommune hatt et medvirkningsorgan for ungdom sammenhengende i 25 år. 
Dette ønsker ungdomsrådet å markere og har foreløpig kommet med følgende innspill:  
 En festlighet/ markering som alle ungdommer i Kåfjord kan være med på  
 Ungdoms-markering fra 8. klasse og oppover en fredags- eller lørdagskveld  
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 God mat, god drikke, musikk og aktiviteter/ leker 
Saken om 25-års-markering av Kåfjord ungdomsråd var oppe til behandling i kommunestyret 
27.02.20. De stilte seg positive til en markering.  
 

Vurdering: 
Det har ikke lyktes saksbehandler å finne papirer fra stiftelsesmøtet av Kåfjord ungdomsråd, 
men har i samtale med tidligere kulturkonsulent fått bekreftet at dette fant sted i november 1995.  
 
Høsten 2019 trådte ny kommunelov i kraft. § 5-2 i kommuneloven sier at ungdomsråd - eller 
annet medvirkningsorgan for ungdom, skal opprettes etter bestemmelsene i denne loven. Slik 
ble ungdomsråd lovpålagt – 25 år etter at Kåfjord ungdomsråd så dagens lys. Dette er en 
historikk Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune er stolte av!  
 
Ungdomsrådet er ifølge loven et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i 
saker som gjelder ungdom. I dag har Kåfjord kommune et aktivt ungdomsråd med mange 
engasjerte representanter som gjerne uttaler seg i saker som gjelder unge.  
 
25 år med ungdomsråd i Kåfjord skal ikke gå ubemerket hen. Ungdomsrådet vil gjerne markere 
jubileet og håper Kåfjord kommune og resten av kommunens ungdom blir med på festen!
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