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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hans-Emil Mathisen Leder UR 
Oliver Løvli Nestleder UR 
Mathias Nilsen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Runar Monsen Medlem UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
Ikke møtt: Sondre Hovdenak Isaksen, Ingeborg Wennberg Mo, Tony Cock 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
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Elisabeth Gulbrandsen Etatsleder oppvekst/Møtesekretær 
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er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
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PS 11/18 Valg av representant til oppvekst- og omsorg + varamedlem 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.06.2018  

Behandling: 
Utsettes til neste gang da utvalget ikke er vedtaksdyktig på grunn av lavt oppmøte. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Utsatt. 
 
 
 
 

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. 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram til behandling i ungdomsrådet 
 
 



PS 12/18 Årshjul i henhold til reglement for ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.06.2018  

Behandling: 
Foreløpig årshjul for ungdomsrådet: 
14. september: 
Forberede valg til ungdomsråd. Informere/levere stemmesedler/valgkamp på skolene. 
Skrive årsmelding. 
Ny ungdomskontakt startet i jobb? 
 
12. november:  
Valg av nytt ungdomsråd. Stemmesedler telles opp. 
Lage årsplan/årshjul 
Rusforebyggende midler deles ut? 
Planlegge UKM  
 
Februar/mars 2019: 
Medarrangør UKM 
Vedta årsplan 
 
Juni 2019: 
Evaluere året 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
14. september: 
Forberede valg til ungdomsråd. Informere/levere stemmesedler/valgkamp på skolene. 
Skrive årsmelding. 
Ny ungdomskontakt startet i jobb? 
 
12. november:  
Valg av nytt ungdomsråd. Stemmesedler telles opp. 
Lage årsplan/årshjul 
Rusforebyggende midler deles ut? 
Planlegge UKM  
 
Februar/mars 2019: 
Medarrangør UKM 
Vedta årsplan 
 
Juni 2019: 
Evaluere året 
 
 
 
 

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



 
 
 

PS 13/18 Arbeid med ungdataundersøkelsen 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.06.2018  

Behandling: 
Undersøkelsen ble gjennomgått i møtet. I diskusjonen etterpå kom følgende fram: 
Ønsker et fast klubblokale for ungdomsklubb– helst felles for alle i Kåfjord kommune. 
Begravelser og andre arrangementer gjør at ungdomsklubbene blir avlyst ganske ofte. Kan 
bakeriet i Birtavarre brukes? Som et minimum ønsker Ungdomsrådet fritidsklubben i Olderdalen 
tilbake 
Ønske om aktiviteter: Kino, kafé, Verksted med mekking, redesign, kurs av ulike slag. Det 
ønskes også fellesturer til Alta eller Tromsø. Det er ikke vits å legge opp til friluftsliv. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Ønsker et fast klubblokale for ungdomsklubb– helst felles for alle i Kåfjord kommune. 
Begravelser og andre arrangementer gjør at ungdomsklubbene blir avlyst ganske ofte. Kan 
bakeriet i Birtavarre brukes? Som et minimum ønsker Ungdomsrådet fritidsklubben i Olderdalen 
tilbake 
Ønske om aktiviteter: Kino, kafé, Verksted med mekking, redesign, kurs av ulike slag. Det 
ønskes også fellesturer til Alta eller Tromsø. Det er ikke vits å legge opp til friluftsliv. 
 
 
 

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

PS 14/18 Skrive søknad om støtte til skredsøkere 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.06.2018  

Behandling: 
Bakgrunn: 
Ungdom i kommunen ferdes mye i fjellet og mange fjell kan være skredfarlig i kommunen. 
Skredsøkere kan være en trygghet for ungdom, både i form av at man kan lete opp andre og bli 
funnet selv dersom krisen oppstår. 
Ungdomsrådet søker om at Kåfjord kommune kan støtte inntil 50% av kjøp av skredsøkere for 
ungdom som ferdes i fjellet. Videre søkes det om at ungdom som får støtte til skredsøker får 
delta på årlig skredkurs. Det søkes også om støtte til skredkurs. Gjelder både båre ski og skuter. 
 
Søknad om støtte til skredkurs og skredsøkere for ungdom i Kåfjord kommune 



 
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 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.      

 
 
Med vennlig hilsen 
Kåfjord ungdomsråd   
 
 
Hans-Emil Mathisen                      Oliver Nikolai Løvli                        Mathias Nilsen 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Ungdom i kommunen ferdes mye i fjellet og mange fjell kan være skredfarlig i kommunen. 
Skredsøkere kan være en trygghet for ungdom, både i form av at man kan lete opp andre og bli 
funnet selv dersom krisen oppstår. 
Ungdomsrådet søker om at Kåfjord kommune kan støtte inntil 50% av kjøp av skredsøkere for 
ungdom som ferdes i fjellet. Videre søkes det om at ungdom som får støtte til skredsøker får 
delta på årlig skredkurs. Det søkes også om støtte til skredkurs. Gjelder både båre ski og skuter. 
 
 
 

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


