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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -86 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Gerd Steinnes Nilsen 

Dato:                 09.11.2017 

 
 

Saksfremlegg 
 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/18 Ungdomsrådet 05.02.2018 
10/18 Ungdomsrådet 09.03.2018 
11/18 Ungdomsrådet 04.06.2018 

 

Valg av representant/er til oppvekst- og omsorg + varamedlem 

Henvisning til lovverk: 
 
Reglement for ungdomsråd 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 09.03.2018  

Behandling: 
Saken ble foreslått utsatt til neste møte på grunn av at en ikke kunne velge bare de samme til alle 
verv. 
 
Det ble votert over forslaget.  
Enstemmig at saka utsettes til neste møte. 
 
 

Vedtak: 
Saken ble utsatt til neste møte. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 05.02.2018  

Behandling: 
Saken ble foreslått utsatt til neste møte på grunn av at en ikke kunne velge bare de samme til alle 
verv. 
Det ble votert over forslaget. Enstemmig at saka utsettes til neste møte. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
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Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram til behandling i ungdomsrådet 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
I 2016 ble Mathias Lilleberg og Sajane Olsen valgt som medlem til oppvekst- og 
omsorgsutvalget. Grunnen til at det valgt to representanter er i likhet med valg til formannskapet 
at det skulle være mindre belastning på den enkelte, dvs. at de kunne bytte på å møte i utvalget. 
Det har vært vanskelig for Sajane Olsen å møte på grunn av skyss til og fra Manndalen. 
Dersom det pålegges for mye ansvar på 1 person kan det være vanskelig å få noen til å påta seg 
verv. 
Valgbare til de faste utvalgene er faste medlemmer + 1. vara som møter fast. 
Oppvekstutvalget behandler skolesaker og saker av helsemessig karakter som f.eks. helsesøster 
og tilstedeværelse der ungdom er, enten i skole eller fritid. 
 

Vurdering: 
I oppvekstutvalget er det viktige saker som behandles og som har betydning for skolehverdagen 
til elevene. I tillegg er helse- og helsefremmende tiltak noe som berører hver og en i kommunen. 
Ved å delta på møter har ungdomsrådet mulighet til å komme med innspill på vegne av andre 
ungdom i kommunen. 
 
Valg av representanter + vara velges for 1 år. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -106 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 24.05.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/18 Ungdomsrådet 04.06.2018 

 

Årshjul i henhold til reglement for ungdomsrådet 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Ungdomsrådet jobber fram en årsplan å imøtekomme reglement for ungdomsrådet i Kåfjord 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
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 årshjul. Årshjulet skal bidra til å nå målsettinger og 
til å strukturere arbeidet i ungdomsrådet. 
 
Vedlegg: 
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.  
 
  

5



§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 – en av disse møter. 
 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:  
 
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.  
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§ 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. 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -107 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 24.05.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/18 Ungdomsrådet 04.06.2018 

 

Arbeid med ungdataundersøkelsen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg: 

1. Notat angående ungdomsklubbene 
2. Helsesøstertjeneste – kort om virksomhetens tjenestetilbud 

 
 

Rådmannens innstilling 
 
Ungdomsrådet jobber fram forslag til forbedringstiltak for punktene hentet fra 
ungdataundersøkelsen. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I etterarbeidet med resultatene fra Ungdataundersøkelsen 2017 ønsker HOO forslag til 
forbedringstiltak fra involverte parter, herunder ungdomsrådet: Hva gjør vi for at elevene i 
Kåfjord kommune skal ha det bra - særlig i forhold til emner der det spriker mye i forhold til 
landsgjennomsnittet i ungdataundersøkelsen?  
 
Ungdata er en spørreundersøkelse som gir et bredt bilde av hvordan ungdom i 8. trinn, 9. trinn 
og 10. trinn har det og hva de driver med på fritida. Undersøkelsen er gjort i Kåfjord i 2013 og 
våren 2017. I 2013 deltok 59 ungdommer, mens i 2017 deltok bare 38 ungdommer (svarprosent 
61%). Dette saksframlegget tar for seg områder der resultatene i Kåfjord er annerledes enn 
gjennomsnittet i Norge. 
 
Fornøyd med lokalmiljøet: Kåfjord: 50%, Norge 70% 
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd». 58% av 
jentene kan ikke tenke seg å bo i kommunen når de blir voksne. Ingen gutter svarer dette, de 
oppgir i større grad at de ikke vet. 53% av guttene kan tenke seg å bo i kommunen når de blir 
voksne. 65% av guttene og 37% av jentene er fornøyd med lokalmiljøet sitt. 
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Tror man får et lykkeligere liv: Kåfjord 53%, Norge 75% 
Indikatoren viser hvor mange som svarer «ja» på spørsmålet «Tror du at du vil komme til å få et 
godt og lykkelig liv?» Mens det i 2013 var 47% som trodde de ville ta høyere utdanning i 2013 
er dette tallet for 2017 31%. Samtidig er det færre som tror de vil bli arbeidsledig. Det var flere 
som trodde på et godt og lykkelig liv i 2013 (61%) enn i 2017. 
 
Føler seg trygg i nærmiljøet: Kåfjord 94%, Norge 90% 
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å 
ferdes i nærområdet der du bor? Ingen gutter og 5% av jentene opplever seg utrygg 
(5%=1jente). 37% av jentene opplever nærmiljøet som ganske trygt, mens 18% av guttene 
opplever det samme. Kåfjord kommune oppleves i stor grad som et trygt samfunn. 
 
Deltar i organiserte aktiviteter: Kåfjord 62%, Norge 65% 
Indikatoren viser hvor mange prosent som har deltatt i minst fem aktiviteter den siste måneden. 
(Idrettslag, fritidsklubb, religiøs forening, korps, kor, kulturskole og annen organisasjon, lag og 
foreninger). 21% av jentene (21%=4 jenter) og 6% av guttene (6%=1 gutt) oppgir at de aldri har 
vært med. Flere elever er med i organisasjoner, klubber og lag i 2017 enn i 2013. 
 
Saksopplysning om organiserte aktiviteter 
Kulturskole: Det er for tiden 2,2 årsverk fordelt på ulike prosentvise stillinger. Det tilbys 
opplæring på instrumenter, band, kor, teater og kunstverksted. Vi har per dags dato 56 elever 
fordelt på 75 tilbud. 
Ungdomsklubber. Kåfjord kommune har 2 ungdomsklubber i drift for tiden, Birtavarre 
(Birtavarre samfunnshus) og Manndalen (Senter for Nordlige folk) ungdomsklubb. Klubbleder 
innehar en 40 % stilling på begge steder. Det ble i vinter prøvd å ha fysisk klubb i Olderdalen, 
med tilbud på fysiske aktiviteter både for junior- og senior en dag i uka. Dette fungerte ikke og 
stillingen står vakant for tiden. 
Frivillige lag og foreninger. Idrettslag i bygdene som tilbyr aktiviteter innenfor fotball, ski, 
svømming, kampsport, barneidrett, sykling, innebandy, turmarsjer, motorcross og turløyper. 
Mangler for eksempel kino, konserter, kafeer og andre mer uorganiserte aktiviteter og 
samlingspunkt. 
 
Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag: Kåfjord 86%, Norge 74% 
Indikatoren viser hvor mange som svarer to timer eller mer. Gutter og jenter bruker omtrent like 
mye tid på skjerm. 89 % av guttene bruker over 2 timer pr dag, mens 85% av jentene bruker 
over 2 timer pr dag. Skjermbruken er den samme som i 2017, men ungdommene har sluttet å 
lese bøker og færre ser på tv. Elevene i Kåfjord bruker mer tid foran skjerm enn gjennomsnittlig 
i Norge. 
 
Fornøyd med helsa si 64% Kåfjord, 71 % Norge 
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd». 76% av 
guttene oppgir at de er fornøyd med helsa si, mens 53 % av jentene oppgir det samme. 32% av 
jentene oppgir at de er litt fornøyd eller svært fornøyd med utseendet sitt. Her er tallet for gutter 
60%. Guttene oppgir at de er mer aktiv enn jentene, mens flere av guttene oppgir at de har 
sluttet i et idrettslag. 16% av jentene har aldri vært med i et idrettslag. Samme andel er fornøyd 
med helsa som i 2013. Mens 100% av guttene har svart at de er fornøyd med hvordan de har det, 
har kun 42% av jentene svart det samme. Flere gutter enn jenter er skuffet over seg selv og 
synes det er lett å få venner. Færre jenter enn gutter opplever at de liker seg selv og at det de 
driver med i livet er meningsfullt. 
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Mye plaget av ensomhet: 32% Kåfjord, 18% Norge 
Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «veldig mye plaget» eller 
«ganske mye plaget». Tallet har økt fra 2013(23%). 
 
Mye plaget av depressive symptomer: 14% Kåfjord, 12% Norge 
Indikatoren viser hvor mange i prosent som i gjennomsnitt svarer at de er ganske mye plaget av 
symptomer (alt er et slit, søvnproblemer, følt seg ulykkelig, trist eller deprimert, bekymret for 
framtida, anspent og bekymret for nye ting). Alle guttene oppgir at de ikke har høy grad av 
depressivt stemningsleie, mens 26% av jentene oppgir dette. (26%= ca. 5 jenter). Besvarelsene 
fra 2013 er omtrent like som i 2017. Flere oppgir søvnproblemer, håpløshet for framtida og følt 
seg ensom. 16% av jentene oppgir at de har brukt reseptfrie medikamenter i løpet av siste 
måned. 58% av jentene oppgir at de noen ganger eller ganske ofte den siste uka har opplevd så 
stort press at de har hatt problemer med å takle det. 
 
 
Røyker minst ukentlig: Kåfjord 0%, Norge 2% 
Indikatoren viser hvor mange i prosent som svarer at de røyker «daglig eller ukentlig, men ikke 
hver dag». I 2013 svarte noen flere at de røykte sjeldnere enn en gang i uka en i 2017. 
 
Fornøyd med skolen sin: Kåfjord 53%, Norge 97% 
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd». 59% av 
guttene og 47% av guttene er fornøyd med skolen. 78% av guttene og 84% av jentene svarer at 
de trives på skolen. 78% av guttene og 74% av guttene svarer at de kjeder seg på skolen. 32-
33% av elevene svarer at de gruer seg til å gå på skolen. 
 
Saksopplysning om skolene: 
Videreutdanning av lærere: Skoleåret 2016/17 hadde Kåfjord kommune to lærere på 
videreutdanningen som er initiert av UDIR. For skoleåret 2017/18 er det fire lærere med på 
videreutdanning 
Ungdomstrinn i utvikling: Skolene er inne i siste periode av satsingen «Ungdomstrinn i 
utvikling». Satsingen avsluttes til jul 2017. Manndalen skole har hatt klasseledelse som 
satsningsområde, mens Olderdalen (og Trollvik) har satset på regning. Skolene har hatt egne 
utviklingsgrupper og en ressurslærer i 15% stilling. Kåfjord kommune har også i likhet med de 
andre Nord-Troms-kommunene vært knyttet til en Utviklingsveileder og UH-sektoren. 
Satsingen skal ha gitt bedre kvalitet i skolene, mer varierte og mer motiverende 
undervisning. Elementer fra satsingen bør videreføres i det daglige i skolene. Det er viktig med 
fortsatt fokus på grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og spesialundervisning. 
Konkrete tiltak er tettere samarbeid med PPT, ressursteam på skolene, bevisst bruk av midlene 
gitt til tidlig innstas 1.4. trinn og videreføring av det vi har lært i satsingen «Ungdomstrinn i 
utvikling» 
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling: Fra 2018 skal Kåfjordskolene være med på 
to satsinger som begge omhandler læringsmiljø. Med bakgrunn i Meld.St 21, Lærelyst – tidlig 
innsats og kvalitet i skolen(2016-17) startes en desentralisert ordning for kompetanseutvikling i 
skolen. Alle Kåfjordskolene skal samarbeide i nettverk med kommunene i Nord-Troms om 
langsiktig 
utvikling og har valgt et godt og inkluderende læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter som 
satsingsområder.  
Videre har Kåfjord kommune fått tilbud om å delta i satsingen «inkluderende 
barnehage- og skolemiljø» sammen med Storfjord og Lyngen.  
Dette skal være med på å skape et trygt psykososialt skolemiljø, en kompetanseutvikling som 
skal styrke barnehagers, skolers og 
eiers kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge, avdekke og håndtere 
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mobbing. Satsingen starter januar 2018 og varer til desember 2019. 
Rekruttering: Behov for barnehagelærere, lærere, spespedkompetanse og samisk. 
Læreplanene revideres(Fagfornying). Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere 
prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Fra 2019/2020 skal skoler, 
skoleeiere og lærerutdanningene skal få mulighet til å forberede seg på å ta det nye 
læreplanverket i bruk. Skoleåret 2020-2021 – nye læreplaner tas i bruk. 
 
Gjør lekser minst én time hver dag: Kåfjord 25%, Norge 52% 
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om hvor lag tid du i gjennomsnitt bruker på lekser og 
annet skolearbeid utenom skoletid. Jentene gjør mer lekser enn guttene. 59% av guttene svarer 
at de bruker mindre enn en halvtime pr dag til lekser. Elevene gjør mindre lekser enn i 2013. I 
2013 oppga 21% av elevene at de gjorde lekser i under 30 min pr dag, mens for 2017 oppgir 
50% av elevene at de gjør lekser i under 30 min pr dag. 
 
Har skulket skolen siste år: 24% Kåfjord, Norge 20% 
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang. Andelen 
elever som oppgir å ha skulka skolen én gang har økt fra 14% i 2013 til 24% i 2017. 
 
Blitt utsatt for vold: Kåfjord 5%, Norge 10% 
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang. (fått sår eller 
skader på grunn av vold). Andelen ungdommer som oppgir dette er omtrent som i 2013. Lavere 
andel i Kåfjord enn ellers. 
 
Blir mobbet på skolen eller i fritiden: 11% Kåfjord, 7% Norge 
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, flere ganger», Ja, omtrent en gang i uka» 
eller «ja, omtrent hver 14. dag». 21% av jentene oppgir at de blir mobbet minst ukentlig, mens 
ingen gutter oppgir dette. (21%= 4 jenter). 5-6% av elevene oppgir at de blir mobbet omtrent én 
gang i måneden (5%= 1 gutt og 1 jente). Andelen som oppgir at de har blitt utsatt for mobbing 
ukentlig har økt fra 2% til 11%. 
 
Mobber andre på skolen eller i fritiden: 3% Kåfjord, 2% Norge 
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, flere ganger», Ja, omtrent en gang i uka» 
eller «ja, omtrent hver 14. dag». 5% av jentene (5%=1 jente) oppgir at de er med på dette 
ukentlig, mens 12%(12%= 2 gutter) av guttene oppgir av de er med på dette én gang i måneden. 
 
Saksopplysninger: 
Satsingen «Inkluderende barnehage- og skolemiljø er ett av de viktigste tiltakene. Dette starter 
opp fra januar 2018. Olderdalen og Manndalen skole deltar i samlingsbasert ordning 
sammen med barnehagene i Kåfjord fra januar 2018 til desember 2019. 
Med bakgrunn i Meld.St 21, Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen(2016-17) startes en 
desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Kåfjordskolene skal samarbeide i 
nettverk med kommunene i Nord-Troms om langsiktig utvikling og har valgt et godt og 
inkluderende læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter som satsingsområder. 
Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. 
august 2017. Skolene må jobbe hardt med å tilegne seg og håndheve nytt regelverk. 
Kommunestyret har vedtatt å sette av 300 000,- til å imøtekomme nytt regelverk. 
Mobbeombudet har besøkt Kåfjord kommune 11.1.2018. Målet var å nå både ansatte, 
foresatte og lag/foreninger. 
Etablering av Tverrfaglige team, skolehelseteam, foreldremøter, elevråd, Samarbeidsutvalg, 
FAU, 
barnas kommunestyremøte, klassemøter, ansvarsmøter, samarbeid med PPT 
Trivselsplan skal revideres i barnehager og skoler 
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Kulturskolen involveres i arbeid mot mobbing 
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Vedlegg 1: 
Notat angående ungdomsklubbene: 
Kåfjord kommune har 2 ungdomsklubber i drift for tiden: 
Birtavarre (Birtavarre samfunnshus) og Manndalen (Senter for Nordlige folk)ungdomsklubb. 
Stillingen som klubbleder innehar Kurt Solstad med en 40 % stilling på begge steder. 
 
Åpningstider 
Manndalen Fritidsklubb 
Åpent HVER tirsdag i Manndalen. Torsdagene og fredagene blir byttet på mellom Birtavarre og 
Manndalen. 
Klubben er åpen 2 kvelder pr.uke 
Tirsdag og TORSDAG i PARTALLSUKER uker (2,4,6,8 osv) 
Tirsdag og FREDAG i ODDETALLSUKER uker (1,3,5,7 osv) 
Tirsdagene/torsdagene 
Juniorklubben: 16.00 - 18.00 
Ungdomsklubben: 18.00 - 22.00 
På fredager 
Juniorklubben: 17.00 - 19.00 
Ungdomsklubben: 19.00 - 24.00. 
Birtavarre Fritidsklubb 
Åpningstider Birtavarre Fritidsklubb 
Åpent HVER onsdag i Birtavarre. Torsdagene og fredagene blir byttet på som før. 
Klubben er åpen 2 kvelder pr.uke 
Onsdag og TORSDAG i ODDETALLSUKER uker (1,3,5,7 osv) Onsdag og FREDAG i 
PARTALLSUKER uker (2,4,6,8 osv) 
Onsdag/torsdager 
Juniorklubben: 16.00 - 18.00 
Ungdomsklubben: 18.00 -22.00 
På fredager 
Juniorklubben: 17.00 - 19.00 
Ungdomsklubben: 19.00 -24.00 
Olderdalen ungdomsklubb: 
Stillingen er for tiden vakant. 
Aktiviteter i klubbene: 
Biljard, bordtennis, airhockey, playstation, nintendo, masse brettspill, Pc’er, diskotekanlegg, 
film på storskjerm. 
Det kjøres konkurranser på bordtennis, dart- og biljard. I klubbtiden er det en del som driver 
med aktivitet ute i fotballbingene, gjelder hovedsakelig høst- og vårsesongen. 
Vi kjøpte inn paintball for noen år siden, men på grunn av at disse går under skytevåpen kom vi 
i konflikt med bruken av utstyret. Dette ligger på kontoret til kulturkonsulenten i dag. 
Det har tidligere år vært vanlig med en tur for ungdom til Tromsø for darklight, bowling, kino 
og pizza på Yonas. De to siste årene har vi ikke klart dette på grunn av for få påmeldte. Vi 
prøver nå i høst med å få nok påmeldte da det har dukket opp ønske om en slik tur. 
 
Selges på klubbene: 
Vi har ikke lenger flaskebrus, men selger brus (stort sett sukkerfri) i beger. Det gis gratis 
sukkerfri saft (mange drikker vann på klubbene) 
Disse tingene er i samsvar med møter vi har hatt med helsesøster og tannpleier. 
Selger pizza, chips, vårruller (selges i Birtavarre, på grunn av at vi har frityrkoker) 
Selger små is, sjokolade. Popcorn og cheese doodles og Pringles. (klubbe og det søteste/mest 
usunne snopet er tatt bort) 
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Innimellom selges det knaskegulrøtter. Av og til gis det frukt (skjært opp i beger). På grunn av 
at frukten er dyr har det ikke vært vanlig til hver klubbkveld. Populært med gratis oppskjært 
frukt. Hvis vi tar betalt for frukt er det ikke så attraktivt. 
Å lage mat på klubbene er vanskelig på grunn av ikke tilgjengelige ovner, spesielt i Manndalen. 
I Birtavarre lager ungdommen selv nudler av og til på storovn (som trenger lang tid på 
oppvarming) Vafler kan stekes på klubben i Manndalen da det finnes vaffeljern der. 
 
Kommentarer til klubbtilbudene: 
Det ble i vinter prøvd å ha fysisk klubb i Olderdalen, med tilbud på fysiske aktiviteter både for 
junior-og senior en dag i uka, og der klubbleder for Birtavarre og Manndalen tok denne ekstra 
dagen. Det fungerte bra i begynnelsen, men etter hvert begynte det å gå ut over en del av 
inventaret og installasjoner i hallen. Klubbleder opplevde og få ødelagt vindusviskerne fordi han 
utviste de som hadde gjort ting som ikke var i henhold til reglementet. 
Med utgangspunkt i dette ønsket han ikke å være på klubben. Nå er han imidlertid innstilt på å ta 
noen klubbdager før jul for å se om de som gjorde hærverk har skjerpet seg. 
Har drøftet med Gunn om vi skal endre på klubblederstilling/ene og dagene på klubbene i 
kommunen, og ha en 100 % klubbleder med ansvar for alle klubbene og aktiviteter slik 
politikerne ønsker. Gjerne ha et drøftingsmøte med klubbleder/tillitsvalgt i henhold til reglement 
hvis vi endrer på stillingen/e. 
Manndalen – ha kurs av forskjellig slag, duodji, mekking, matlaging (Mattilsynet?) og ikke de 
vanlige klubbaktivitetene som i dag. 
Birtavarre – her vil det være vanlig klubb med film, biljard etc. 
Olderdalen – med fokus på fysiske aktiviteter. 
Dette har vært drøftet i møter med foreldrene og ungdom. Ungdom ønsker stort sett å ha det som 
i dag, men kan tenke seg å delta på flere sammenkomster gjennom klubbene, men da må det 
være skysstilbud til dem. En del foreldre fra Manndalen/Olderdalen mener at deres ungdom ikke 
vil dra til hverandres klubb på grunn av avstand. Ungdom fra hovedsakelig Olderdalen og av og 
til Manndalen drar på klubb til Birtavarre når det er der. Da vi hadde fysisk klubb i Olderdalen 
var det flere fra Indre Kåfjord som deltok her. 
Mvh 
Gerd S. Nilsen 
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Vedlegg 2: 
Helsesøstertjenesten -kort om virksomhetens tjenestetilbud: 
 Helsestasjonstjenesten: jordmortjeneste, hjemmebesøk, spe- og småbarns-undersøkelser, 
vaksineringer. 
 Skolehelsetjenesten: vaksinering, helsesamtaler, undervisning, høyde- og vektmål, trefftid 
(åpen dør), skolehelseteam. 
 Ungdomshelsetjenesten: prevensjonsveiledning, resepter, forebygging seksuelt overførbare 
sykdommer og abort, rusforebygging, psykisk helse. 
 Reisevaksinering: informasjon og vaksinering. 
 Asylanter: tuberkulinstatus, kartleggingssamtaler og oppfølging, vaksinering, journalarbeid. 
 Smittevern: influensavaksinering. 
 Tverrfaglig samarbeid/møter: tverrfaglig forum, skolehelseteam, ansvarsgrupper, div. andre 
møter med samarbeidsparter; lege, fysioterapi, tannhelse, barnevern, barnehager, kultur. 
 
Mål og måloppnåelse: Større fokus på helsefremmende og forbyggende arbeid i kommunen. Få 
være med i planarbeid med vår kunnskap på forebygging for de yngste. Få utført 
brukerundersøkelser. 
 
Vurdering av virksomhetens utfordringer: 
Psykisk helse barn og unge. Dette har et økende behov. Krever ressurser for kontinuitet og trygt 
tilbud til barn og unge. Det er også et ønske å få kompetanseheving på området. Etter nye 
ansettelser i BUP har vi ikke hatt så tett veiledning fra dem som vi tidligere hadde. De er ikke så 
tilgjengelig, men vi har faste møter med dem. Det gjør at vi kanskje blir sittende lengre i 
situasjoner som er vanskelig, og som vi ikke har kompetanse på. 
 
Kvantitet: 
 Vi har 120 spe- og småbarn med 305 konsultasjoner 
 206 skolebarn med 157 konsultasjoner 
+67 vaksiner 
+10 undervisninger 
 58 ungdom 
 204 asylanter 
 13 beboere 
 146 influensavaksiner 
 26 voksne andre oppgaver 
 61 personer med reisevaksiner 
 90 personer ang. smittevern 
 24 gravide 
(Fra helsestasjonen) 
 
 
 
 

Vurdering 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -109 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 24.05.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/18 Ungdomsrådet 04.06.2018 

 

Skrive søknad om støtte til skredsøkere 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Ungdomsrådet skriver søknad om støtte til skredsøkere på møtet. 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Det er fremmet ønske om å søke om støtte til skredsøkere for ungdom i Kåfjord. Ungdomsrådet 
skriver en slik søknad under møtet. 
 
 
 

Vurdering 
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