
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Ungdomsrådet 
Møtested: Møterom 3.etg, Rådhuset 
Dato: 20.12.2018 
Tidspunkt: 14:15 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 13.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans-Emil Mathisen      Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 2/18 Særutskrift: Omdisponering av rusforebyggende 
midler til innkjøp av iPader til ungdomsrådet 

 2015/545 

RS 3/18 SÆRUTSKRIFT: Søknad om støtte til skredkurs  2015/545 
PS 16/18 Planlegging av nyttårs-turnering med 

ungdomsrådsvalg 
 2015/545 

 

2



 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Kjersti Hovland Rennestraum 
 
9148  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/545-121 C83 29.11.2018 

 

Særutskrift: Omdisponering av rusforebyggende midler til innkjøp av iPader 
til ungdomsrådet 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, som ble behandlet av formannskapet 21.11.2018. 
 
 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/545-121 
 
 
 
 
Intern kopi: 
Gunn Andersen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -118 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 12.11.2018 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
56/18 Formannskap 21.11.2018 

 

Omdisponering av rusforebyggende midler til innkjøp av iPader til 
ungdomsrådet 

Henvisning til lovverk: 
 
-Viser til rusforebyggende kriterier 
Vedlegg 
1 Kriterier for rusforebyggende midler 

 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 21.11.2018  

Behandling: 
Kåfjord formannskap beklager at ikke midlene for rusforebyggende tiltak ikke er lyst ut for 2018, og at 
disse ikke er gått til formålet. 
 
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedattt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord formannskap beklager at ikke midlene for rusforebyggende tiltak ikke er lyst ut 

for 2018, og at disse ikke er gått til formålet. 
2. Formannskapet gir fullmakt til å omdisponere midler til rusforebyggende tiltak til innkjøp 

av iPader til ungdomsrådet, kr 30 000 
3. Beløpet belastes budsjettpost 14738.455.231 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Formannskapet gir fullmakt til å omdisponere midler til rusforebyggende tiltak til innkjøp 

av iPader til ungdomsrådet, kr 30 000 
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 Side 3 av 3

2. Beløpet belastes budsjettpost 14738.455.231 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering 
 
Kåfjord kommune har årlig lyst ut midler til rusforebyggende tiltak, kr 60 000. I år er midlene 
dessverre ikke lyst ut, på grunn av endring i administrasjonen i 2018 med skifte av 
saksbehandler. Ettersom det nå er for sent å lyse ut årets midler vil disse ikke kunne deles ut i år. 
Saken ble drøftet på ungdomsrådsmøte i dag, 12.11.18, hvor det var enighet om behovet for nye 
iPader. IPadene som ungdomsrådet i dag disponerer er kjøpt inn i 2012 og er utdatert. 
Ungdomsrådet håper formannskapet vil gi fullmakt til omdisponering av beløp kr 30 000 til 
innkjøp av 7 nye iPader.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

    
Poastačujuhus/Postadresse: Fitnančujuhus/Besøksadresse: Telefovdna/Telefon Sentralbord:  Báŋkokontu/Bankkonto: 
Postboks 74, 9148 Olderdalen Øverveien 2, 9146 Olderdalen 77 71 92 00 4785 07 00024 
    
E-poasta/E-post:  Interneahtta/Internett:   Organisašuvdnanr/Org.nr:  
postmottak@kafjord.kommune.no www.kafjord.kommune.no  940 363 586 

Saksbehandler Elisabeth Gulbrandsen 
 
   
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/545-115 C83 19.09.2018 

 

SÆRUTSKRIFT: Søknad om støtte til skredkurs 

Vedlagt følger vedtaket i denne saken, legger særutskrift som referatsak til ungdomsrådet. 
Vedtaket kan påklages til Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni.  Klagefristen er 3 
uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt 
innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 
Greta Larsen 
Avdelingsleder Service/IT 
Tlf.: 777 19 201/ 91573468  
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga / 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/545-115 
 

Kopi: 
Ungdomsrådet    

 
Intern kopi: 
Ellen M. Lindvall  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -114 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Elisabeth Gulbrandsen 

Dato:                 03.09.2018 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/18 Formannskap 10.09.2018 

 

Søknad om støtte til skredkurs 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap- 10.09.2018  

Behandling: 
Formannskapet kom med følgende forslag: 

1. Formannskapet er svært positiv til initiativet til ungdomsrådet og støtter opp om tiltaket med 
kr.10.000,- 

2. Det forutsettes at også holdningsskapende arbeid inngår i prosjektet. 
3. Formannskapet ber ungdomsrådet komme tilbake med en sak om skredsøkere. 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Formannskapet er svært positiv til initiativet til ungdomsrådet og støtter opp om tiltaket med 

kr.10.000,- 
2. Det forutsettes at også holdningsskapende arbeid inngår i prosjektet. 
3. Formannskapet ber ungdomsrådet komme tilbake med en sak om skredsøkere. 

 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken fremmes uten innstilling  
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Saksopplysninger 
 
Ungdomsrådet søker om støtte til skredkurs og skredsøkere for ungdom i Kåfjord kommune.  
 
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.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering 
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 ønsker å bidra til økt kunnskap om skred for ungdommer i Kåfjord. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -120 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 20.11.2018 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/18 Ungdomsrådet 20.12.2018 

 

Planlegging av nyttårs-turnering med ungdomsrådsvalg 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Reglement for Kåfjord ungdomsråd 

 
Viser til REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA SUOHKAN/ KÅFJORD 
KOMMUNE 

Rådmannens innstilling 
Kåfjord ungdomsråd drøfter og planlegger ferdig nyttårs-turnering med ungdomsrådsvalg.  
 
 
 

Saksopplysninger 
I møte med tidligere kulturkonsulent og to representanter fra Kåfjord ungdomsråd, 12.11.18, var 
det enighet om å arrangere et samlende og sosialt arrangement for barn og unge i Kåfjord 
kommune med fokus på lavterskel fysisk aktivitet og ungdomsrådsvalg. Kun to medlemmer fra 
ungdomsrådet var tilstede og man var dermed ikke beslutningsdyktig, men følgende ble drøftet: 
 

- organisering av transport, matservering og drikkeservering 
- anskaffelse av sponsormidler 
- informasjon om arrangementet: plakater, Facebook-arrangement, lokalavis etc. 
- organisering av dagen med tanke på opp- og nedrigg 
- lokaler 

 
I Kåfjord kommune har kulturkonsulentstillingen ikke vært besatt siden månedsskifte februar/ 
mars og arbeidet med ungdomsrådet har av den grunn ligget mer eller mindre på is.  
Av samme grunn er det midler bevilget til barne- og ungdomsarbeid til overs på årets budsjett.  
Valg av nytt ungdomsråd skal som beskrevet i Reglement for ungdomsrådet i Gaivuona 
Suohkan/ Kåfjord kommune foregå hver høst, senest innen utgangen av oktober. Dette har 
grunnet mangel på koordinator/ sekretær for ungdomsrådet ikke funnet sted. Det viste seg også 
vanskelig å få tak i nåværende medlemmer i forkant av forrige møte, 12.11.18.  
Av Ungdataundersøkelsen 2017 kom det frem at kun 50% av 8-10. klassingene i Kåfjord 
kommune er fornøyd med eget lokalmiljø sammenliknet med 70% på nasjonal basis. Kåfjord-
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ungdomsskoleelevene svarte også at de brukte mer tid foran skjermen, er mindre fornøyd med 
helsa si og er mye plaget av ensomhet, sammenliknet med resten av landets 8-10. klassinger.  

Vurdering 
 
Mangel på- for så bytte av- saksbehandler på kulturfeltet i Kåfjord kommune har ført til delvis 
stillstand hva angår behandling av saker innen kultur. Dette gjelder også bevilging av midler til 
blant annet barne- og ungdomsarbeid, samt avvikling av ungdomsrådsvalg. Av den grunn er det 
urørte midler igjen på årets budsjett- nok til å arrangere en sammenkomst for barn og ungdom. 
Det er også behov for å foreta et valg av ungdomsråd. Et sosialt arrangement som både kan 
skape blest om ungdomsrådets arbeid, samt legge til rette for et vellykket valg av nye 
medlemmer, vil være svært viktig for å vekke ungdomsrådet til liv igjen. At det også fremmer 
fysisk aktivitet og sosialt samvær for Kåfjord-ungdommen, er positivt- spesielt med tanke på de 
overnevnte funnene i Ungdataundersøkelsen.  
 
Saken legges frem til drøfting og vedtak.  
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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.  
 
§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 
 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:  
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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.  

 
§ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12



 

13


	Forside 
	Saksliste 
	RS 2/18 Særutskrift: Omdisponering av rusforebyggende midler til innkjøp av iPader til ungdomsrådet
	Særutskrift: Omdisponering av rusforebyggende midler til innkjøp av iPader til ungdomsrådet

	RS 3/18 SÆRUTSKRIFT: Søknad om støtte til skredkurs
	SÆRUTSKRIFT: Søknad om støtte til skredkurs

	PS 16/18 Planlegging av nyttårs-turnering med ungdomsrådsvalg
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Reglement for Kåfjord ungdomsråd



