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       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 

Orientering: Møte med samepolitisk utvalg og møte om fagdag for voksne + ungdom og rus.
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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 

Kulturkonsulent Kjersti Hovland Rennestraum 
 
9148  OLDERDALEN 
 
 

 

 
Mearrádus dieđihuvvo / Melding om vedtak 

 
 

Du čujuhus/Deres ref:   Min čuj./Vår ref Arkiivačoavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 
 2015/545-147 C83 20.02.2019 

 

Særutskrift: Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan Kåfjord 
kommune Kaivuonon komuuni 

Vedlagt følger særutskriften fra kommunestyrets behandling av denne saken. 
 
 
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 2015/545-147 
 
 
 
Kopi: 
Ungdomsråd    

 
Intern kopi: 
Gunn Andersen  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -127 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 04.01.2019 

 
 

Særutskrift 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 
3/19 Kåfjord kommunestyre 12.02.2019 

 

Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune/ 
Kaivuonon komuuni 

Henvisning til lovverk: 
Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 
 
Vedlegg 
1 Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune 
2 Etiske regler Kåfjord Ungdomsråd 
3 Rollefordeling Kåfjord Ungdomsråd 
4 Nettverksregler Kåfjord Ungdomsråd 
5 Utkast til revidert Reglement for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ 

Kåfjord kommune/ Kaivuonon komuuni 
 

Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre- 12.02.2019  

Behandling: 
Kulturkonsulent Kjersti Rennestraum redegjorde for sak, og orienterte om endringene fra 
ungdomsrådets behandling: 
§2 b) Antall i rådet (se forrige mail) 
e) Valg skal foregå hvert år istedenfor innen utgangen av oktober. Etter meget vellykket valg i 
forbindelse med nyttårs-turnering i begynnelsen av januar, ønsket man ikke å måtte låse valget til 
innen utgangen av oktober.  
f) Endret fra at halvparten skiftes ut ved valg hvert år til at man skal strebe etter å sikre 
kontinuitet ved å skifte ut noen medlemmer hvert år (vil skje naturlig da de oppnevnes for 2 år og 
de er valgt inn til ulike tider). Påpekt hvor lenge leder og nestleder oppnevnes for.  
§ 3 Nytt avsnitt om møteplikt.  
Nytt punkt på oppgaver: gi høringssvar og innspill i saker som angår ungdom 
+ tittel og representanter i KS 
 
Votering: 
Ungdomsrådets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Revidert reglement med endringer ble vedtatt. 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 28.01.2019  

Behandling: 

Nåværende reglement for ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan Kåfjord kommune ble gjennomgått 
innledningsvis i møtet. Forslag til revidert reglement ble gjennomgått med foreslåtte endringer.  
Revidert reglement med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt i ungdomsrådet.  
Saken tas videre til kommunestyret. 

Vedtak: 
Revidert reglement med endringer. 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Ungdomsrådet drøfter, vurderer og kommer med eventuelle forslag til endringer i nåværende 
reglement, inkludert etiske regler, nettverksregler og rollefordelingen i rådet.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Kåfjord Ungdomsråd ble opprettet i november 1995 på Birtavarre samfunnshus. Det ble laget 
regler/ vedtekter for Kåfjord Ungdomsråd som har blitt revidert flere ganger. Disse er politisk 
forankret og skal være utgangspunkt for hvordan rådet jobber, settes sammen og for rådets 
årshjul. Årshjulet skal bidra til å nå målsettinger og til å strukturere Ungdomsrådets arbeid.  
Det er også laget vedtatte rollefordelinger og kjøreregler, samt nettverksregler for Ungdomsrådet 
som medlemmene i rådet må forholde seg til.  
 
 

Vurdering 
Reglementet for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune ble sist vurdert i 2015, 
kjørereglene revidert i 2013 og nettverksreglene er fra 2015. Med oppstart av nytt år med et 
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ungdomsråd hvor halvparten av medlemmene er nye, samt ny sekretær, er det på tide å drøfte og 
vurdere vedtektene og tilhørende regler på ny.  
 
Det er i nåværende reglement ikke skrevet noe om oppmøteplikt og krav til oppmøte på antall 
møter. Dette er noe andre ungdomsråd i nabokommuner opererer med og noe Kåfjord kommunes 
Ungdomsråd kan vurdere. Ungdomsrådets medlemmer har en del goder som tilkommer dem ved 
å være medlem av et ungdomsråd, og det er derfor en selvfølge at de følger opp deres 
forpliktelser overfor andre ungdom, men også ovenfor kommunen som tilrettelegger. Å innføre 
krav til andel oppmøte i løpet av et år, er en måte å poengtere at det å være medlem av 
Ungdomsrådet medfører forpliktelser, samt sikre stabilt oppmøte.  
 
Kåfjord kommune er en tospråklig kommune. Per dags dato har Kåfjord Ungdomsråd samisk og 
norsk navn inkludert i sitt rådsnavn. Å inkludere også det kvenske navnet på Kåfjord 
Ungdomsråd kan være en måte å uttrykke sine kvenske røtter.  
 
Ungdomsrådet drøfter utkast til revidert reglement for Kåfjord Ungdomsråd med foreslåtte 
endringer.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -136 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 08.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 
15/19 Ungdomsrådet 25.03.2019 

 

Plan for unge i Troms 2018-2028 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Strategi for unge i Troms 2018-2028 
2 Strategi Medbestemmelse 
3 Strategi Livsmestring 
4 Strategi Samfunnsdeltakelse 
5 Strategi Valgfrihet 
6 Strategi Valgfrihet 2 

 

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.  
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Saksopplysninger/ Vurdering 
 
Troms fylkeskommune har vært en foregangskommune hva gjelder satsing på de unge. Ved 
hjelp av Strategi for unge i Troms 2018-2028 skal det stimuleres til videreutvikling av 
ungdomssatsingen. Strategien skal bidra til å koordinere ungdomsarbeidet og fungere som et 
styringsdokument/ praktisk verktøy for de som jobber med unge i Troms.  
 
Strategien er utarbeidet i samarbeid med ungdommens fylkesråd i Troms, og med støtte fra en 
tverretatlig ressursgruppe. FNs barnekonvensjon ligger til grunn for Strategi for unge i Troms. 
 
Strategiene er inndelt i fire fokusområder med tilhørende tiltak (hvordan), ansvarlige (hvem), 
mulige samarbeidspartnere og tidsperspektiv (når): Samfunnsdeltakelse, livsmestring, 
medbestemmelse og valgfrihet.  
 
I skrivende stund er handlingsprogrammet under utarbeidelse og fylkeskommunen ønsker 
tilbakemeldinger og innspill på denne. Et av målene med Strategi for unge i Troms 2018-2028 
er å gi ungdom en mulighet til å bli sett og hørt i alle viktige innsatsområder. Et viktig ledd for å 
oppnå dette målet vil være å la de kommunale ungdomsrådene komme med innspill til 
handlingsplanen.  
 
Kåfjord Ungdomsråd drøfter handlingsprogram og kommer med innspill til utkastet. 
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Strategi for unge i Troms, 2018-2028 

         

 

Innledning 
 

Troms fylkeskommune har vært et foregangsfylke når det gjelder satsing på de unge. Vi skal 

fortsette å fornye og videreutvikle ungdomssatsingen for å sikre at arbeidet blir et viktig bidrag til 

utviklingen av Troms.  

 

I rollen som samfunnsutvikler har fylkeskommunen ansvar for å bidra til koordinering og 

stimulering av viktige innsatsområder. Strategi for unge i Troms 2018 - 2028 er et bidrag til dette 

området. Strategien er et sentralt styringsdokument for de som jobber med unge i Troms og skal 

bidra til et bredt samfunnsengasjement hos unge for å gi disse en mulighet til å bli sett og hørt. Å 

arbeide med måloppnåelse og strategier vil imidlertid være et generelt ansvar for alle ansatte i 

Troms fylkeskommune. Denne strategien skal være et praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglige 

arbeid, og den skal sikre riktig retning og måloppnåelse.  

 

Strategiene under de fire fokusområdene; samfunnsdeltakelse, livsmestring, medbestemmelse og 

valgfrihet, har sin forankring fra fylkestinget i forbindelse med Regional planstrategi 2017-2019.  

Strategi for unge i Troms skal være fellesnevneren som handlinger og tiltak for unge bygger på, og 

som sikrer grunnlaget for et rikt liv i Troms.  

 

Strategien er utarbeidet med god medvirkning fra ungdommens fylkesråd i Troms, og med støtte fra 

en tverretatlig ressursgruppe.  

FNs barnekonvensjon ligger til grunn for Strategi for unge i Troms.  

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Menneskerettigheter/Barnekonvensjonen 
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Samfunnsdeltagelse 
  

Mål:  
 

Unge i Troms har rett til å bli hørt, si sin mening og skal forstå og medvirke i demokratiske 

prosesser. (FN barnekonvensjon, artikkel 12) 

Unge i Troms skal, i tråd med demokratiske prinsipper, gis kunnskap og ferdigheter til å møte 

utfordringer. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og 

mindretallets rettigheter. En viktig målgruppe for fylkeskommunen er unge, og derfor ønsker Troms 

fylkeskommune å legge til rette for at unge kan delta aktivt i samfunnslivet uavhengig av sosial og 

økonomisk status. Unge må i større grad være aktive deltakere i planlegging av kulturtilbud, 

idrettsarenaer og andre former for organisasjonsarbeid. Unges medvirkning i fylkeskommunale 

beslutningsprosesser og deltakelse i elevdemokrati og frivillige organisasjoner er «en skole i 

demokrati». Derfor er gode medvirkningsprosesser viktige. 

 

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 sikre at unge i Troms får arenaer for politisk medvirkning ved etablering av Troms og 
Finnmark Fylkeskommune.  

 involvere unge aktivt i forberedelse, gjennomføring og evaluering av skolevalg. 

 sikre ungdomsmedvirkning i fylkeskommunale saker. 

 bidra til at alle kommuner har et aktivt og fungerende ungdomsråd.  

 støtte de næringsrettede ungdomssatsingene i regi av næringslivet, kommuner og 
regionråd. 

 bidra til å forsterke det regionale samarbeidet av ungdomsorganisasjoner. 

 videreutvikle grenseoverskridende samarbeid i Barents, Arktis og Europa 
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Livsmestring 

 

Mål:  

 

Unge i Troms skal forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget 

liv. 

 

Livsmestring handler om å ruste unge mennesker til å mestre motgang, takle følelser og håndtere 

utfordringer sammen med andre. Det handler også om å kunne sette grenser og respektere andres 

valg og verdier. Det å leve og realisere egne muligheter og forventninger i det livskraftige samfunn 

i Troms, skal ikke bare bidra til arbeid og god levestandard, men også bidra til positive opplevelser 

av livskvalitet og egen utvikling. Dette forutsetter en god infrastruktur for kulturelle opplevelser og 

muligheter for å formalisere og bygge opp egen kompetanse. Troms er et mangfoldig samfunn, 

dette skal gjenspeiles i den informasjon og de tilbud som gis til unge i fylket. Det er i barne- og 

ungdomsårene at grunnlaget for god helse blir lagt. Troms skal ha et godt og systematisk 

helsefremmende og forebyggende arbeid på de arenaene hvor unge befinner seg.  

 

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 tilby unge god veiledningstjenester som skal være grunnlag for bevisste valg for egen 
fremtid. 

 utvikle helsefremmende tiltak og ha fokus på psykisk helse, livskvalitet og 
rusforebyggende arbeid i all opplæring. 

 bidra til gode levekår for unge og legge til rette for deltakelse uavhengig av bakgrunn. 

 bidra til sosial likhet.  

 ivareta brukermedvirkning av unge med funksjonsnedsettelse. 

 sikre at elever får tilpasset undervisning.  

 styrke samisk og kvensk språk og kultur. 
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Medbestemmelse 
 

Mål:  

 

Unge i Troms skal ha et større eierskap til de beslutninger som tas.  

Dagens unge utgjør morgendagens fremtid. Troms er avhengig av at dagens unge er fornøyd med 

sin oppvekst i fylket, og selv velger å etablere seg her. Å sikre unge reell medbestemmelse og 

innflytelse bidrar til å skape samfunnsengasjement, og er et viktig mål i ungdomspolitikken. Reell 

medvirkning medfører at unge får et større eierskap til de beslutninger som tas, og at beslutninger 

blir bedre forankret og lettere å gjennomføre. Unge må få større innflytelse i saker som har 

betydning for deres utvikling, trivsel og oppvekstkår.  Å få innflytelse ivaretar og stimulerer unges 

evne til engasjement, ansvar og nytenkning. Det at deres meninger blir hørt og brukt, gir en 

mestringsfølelse og økt engasjement hos mange. Å gi unge mulighet til reell medbestemmelse i 

ulike beslutningsprosesser kan bidra til nye ideer og innspill til den politiske dagsorden og øker 

kvaliteten på tilbud rettet mot de unge.  

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 sikre politisk medvirkning fra ungdomsrådene i kommunene. 

 gjennomføre undersøkelser om helse, levekår og oppvekst. 

 gi unge tilgang til god utdanning.  

 involvere barn og ungdom i beslutningsprosesser som angår fritids-, idretts- og kulturtilbud. 

 ivareta medvirkning fra unge i programrådet for den kulturelle skolesekken. 

 bidra til godt samspill mellom næringslivet og utdanningsaktører i landsdelen. 

 stimulere til innovasjon og entreprenørskap.  
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Valgfrihet 
 

Mål:  

 

Unge skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg 

 

Unge i Troms skal utvikle kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk 

og miljøbevisst. De skal få forståelse for at handlingene og valgene til den enkelte har betydning for 

dem selv, de rundt seg, og neste generasjon. Temaet rommer blant annet problemstillinger knyttet 

til miljø, klima, fordeling av ressurser, konflikter, helse, likestilling, demografi og utdanning.  

 

 

Strategier 

 

Målet skal nås ved å: 

 gi unge muligheten til å delta på samfunnsarenaer som bidrar til selvstendig tenkning. 

 sikre unge like muligheter ved hjelp av teknologi.  

 være med på å utforme klima- og miljømål og tiltak for å sikre at Troms blir et attraktivt 
fylke. 

 sikre at unge har et godt og sikkert kollektivtilbud. 

 gi unge mulighet til å påvirke sin egen arbeidsfremtid. 

 legge til rette for økt vekstkraft og bostedsattraktivitet i by- og regionsentrene. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -139 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 09.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 
16/19 Ungdomsrådet 25.03.2019 

 

Årshjul for Kåfjord Ungdomsråd 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Reglement for Kåfjord ungdomsråd 

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. 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Kåfjord Ungdomsråd ble opprettet i november 1995 på Birtavarre samfunnshus. Det ble laget 
regler/vedtekter for Ungdomsrådet som er revidert flere ganger, sist i 2019. Disse er politisk 
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forankret og skal være utgangspunkt for Ungdomsrådets årsplan/ årshjul. Årsplanen/ årshjulet skal 
bidra til å nå målsettinger og til å strukturere arbeidet i Ungdomsrådet. 
 
I Ungdomsrådets vedtekter står det at Ungdomsrådet blant annet skal:  
 

 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 
 Være medarrangør for arrangementer hvor det faller naturlig 
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader 
 Velge 2 representanter til RUST- det regionale ungdomsrådet 
 Gi høringssvar og innspill i saker som angår ungdom 
 Rette søkelyset mot saker aktuelle for ungdom 
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REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 
 

§ 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 8 medlemmer + 2 varamedlemmer 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) Valg skal foregå hvert år. 
f) Medlemmene oppnevnes for 2 år, og man skal strebe etter å sikre kontinuitet ved å skifte ut 

noen medlemmer hvert år ved valg. Leder oppnevnes for 2 år, nestleder oppnevnes for 1 år.  
g) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. 

Ved sammensetningen av rådet skal følgende forsøkes ivaretas: 

 Begge kjønn skal være representert 
 Ungdomsskolene skal være representert  
 Videregående skole skal være representert 
 Ungdomsklubbene skal være representert 

 

§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver 

Ungdomsrådet skal tale ungdommenes sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom 
innsyn og dermed mulighet for innflytelse.  

Ungdomsrådets medlemmer er pliktige til å møte på 3 av 5 møter årlig eller melde forfall med gyldig 
fraværsårsak. Dersom dette kravet ikke imøtekommes vil medlemmet miste sin plass i 
ungdomsrådet.  

Rettigheter 

Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte 

 Kommunestyret med 2 representanter 
 Hovedutvalg for miljø, drift- og utvikling med 1 representant  
 Formannskapet med 1 representant 
 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg med 1 representant 

Møteinnkalling og saksliste sendes som til folkevalgte representanter 

Ungdomsrådet kan i tillegg velge en politiker i hvert utvalg som sin kontaktperson. Disse kontaktene 
skal oppnevnes i kommunestyret. 
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Oppgaver 

Ungdomsrådet skal: 

 Være kontaktorgan for ungdom 
 Sette søkelyset på aktuelle temaer ved informasjon og dialog/ diskusjon 
 Gjøre kjent arrangementer og aktiviteter for ungdom 
 Være medarrangør på arrangementer der det faller seg naturlig 
 Lage årsmelding for sin virksomhet 
 Gjøre kjent utlysninger av midler som ungdom kan søke på 
 Tildele rusforebyggende midler etter søknader 
 Være med på å rekruttere nye medlemmer til rådet 
 Velge 2 representanter til RUST- det regionale ungdomsrådet 
 Gi høringssvar og innspill i saker som angår ungdom 

 

§ 4. Ungdomsrådets møter 

a) Ungdomsrådet skal følge møteplanen som vedtas i begynnelsen av hvert år, eller når leder 
finner det påkrevet. Medlemmene kan også be om møte ved viktige saker som ønskes tatt 
opp før neste møtedato. 

b) Ungdomsrådet innkalles gjennom e-post/ SMS 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 møteprotokoll, og utskrift av møteprotokoll sendes medlemmene av rådet og 

legges i rådets Facebook-gruppe. Dersom saker ønskes tatt opp i et annet utvalg sendes 
saken til etatsleder for utvalget, eventuelt ordfører og rådmann til orientering.  

 

§ 5. Opplæring og økonomi 

a) Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, 
sekretariatsfunksjonen og opplæringstiltak etter ønske og behov. 

b) Årlig skolering av ungdomsrådet skjer i regi av RUST- det regionale ungdomsrådet i Nord-
Troms. 

c) Ungdomsrådet skal ha egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise, samt for 
andre aktiviteter.  

d) Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i politiske utvalg 
i kommunen. Denne utbetales ved kommunens lønningsdato, den 12. i hver måned. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -150 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 06.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/19 Ungdomsrådet 25.03.2019 

 

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

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

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

ungdomsråd som skal være faste og varamedlemmer i samarbeidsutvalget.  
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering 
Det ble etablert en arbeidsgruppe 20.01.17 som skulle komme med forslag på tiltak som fremmer 
kontakt på tvers av aldergrupper. Arbeidsgruppa bestod da av ett medlem fra kommunalt råd for 
eldre, Kåfjord ungdomsråd og Samepolitisk utvalg.  
 
Arbeidet stoppet opp og leder i eldrerådet har nå tatt initiativ til at arbeidet skal fortsette.  
 
Medlemmer i arbeidsgruppa er fra Samepolitisk utvalg Idar Pedersen og Einar Storslett fra 
eldrerådet. Ettersom det var ønskelig med flere krefter, ble man enige om å velge inn to 
representanter fra Ungdomsrådet. Da det var fire representanter som meldte sin interesse og ønsket 
bidra, ble man enige om at alle fire kunne få velges inn som medlemmer i samarbeidsutvalget. Av 
hensyn til opprinnelig forslag om to faste medlemmer og møtegodtgjørelse etc., må det nå presiseres 
og velges hvem av de fire valgte representantene som skal være henholdsvis faste og 
varamedlemmer.  
 
De fire som meldte sin interesse for samarbeidsutvalget og ble valgt inn er: Ingeborg Wennberg-Mo, 
Veronje Simonsen, Mathias Nilsen og Oliver Løvli.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -149 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 06.03.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
18/19 Ungdomsrådet 25.03.2019 

 

Ungdom og stedsutvikling- midler fra RUST-prosjektet 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Ungdom og stedsutvikling- rapport fra NODA 
2 Veileder ungdom og stedsutvikling 

 
 
 

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.  

 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene måtte 
brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. I fellesmøte mellom RUST og 
regionrådet på Skjervøy 7.mai 2018 ble det vedtatt at kr. 80 000,- skulle brukes på et seminar 
høsten 2018 for ungdomsrådene i Nord-Troms med ungdom og sted som tema.  
 
Overordnet mål med stedsutviklingsprosjektet var at hver kommune skulle utarbeide et sted som 
synliggjør ungdom, medvirkning, oppvekst og ungdomskultur for voksne og beslutningstakere i 
kommunen. Målet for selve workshopen som ble arrangert på RUST-konferansen var å gi 
ungdomsrådene et innblikk i stedsutvikling i sin kommune og en mulighet til å komme frem til 
hvordan midlene fra regionrådet skulle brukes.  
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Oliver Nikolai Løvli og Mathias Nilsen fra Kåfjord Ungdomsråd var tilstede. På et utdelt 
kartutsnitt av Kåfjord kommune tegnet og skrev de opp hvor eksempelvis skoler, senter, 
ungdomsklubber etc. lå. Idéen Oliver og Mathias ønsker å jobbe videre med er utbedring av 
sykkelløype, samt felles sykkeldag for alle ungdommene i kommunen. 
 
 
 

Vurdering 
 
I påvente av ny saksbehandler og sekretær for Ungdomsrådet har arbeidet med Kåfjord 
Ungdomsråd vært mer eller mindre i stillstand siden februar 2018. Behovet og ønsket om å 
trappe opp rådets arbeid for og med ungdom i Kåfjord kommune er stort.  
 
Kåfjord kommune preges i stor grad av å være en tredelt kommune i form av tre større 
bygdesentre: Olderdalen, Birtavarre og Manndalen. Denne tredelingen går igjen i idrettslag, 
skoler, foreninger og ungdomsklubber. Et resultat av dette er at ungdommen på tvers av 
bygdene ikke kjenner hverandre så godt. Dette til tross for Kåfjord kommunes beskjedne 
innbyggerantall. Befolkningsstatistikker for Kåfjord viser at på 10 år har antall 10-14-åringer og 
15-24-åringer blitt redusert med henholdsvis 28 % og 22 %.  
 
Av den grunn vil felles møteplasser, samlende arrangementer og tilrettelegging for felles, sosiale 
plattformer for kommunens ungdom være svært viktig. En satsning på stedsutvikling og 
ungdom vil for Kåfjord kommune være et steg i riktig retning. Ved hjelp av NODAs mal for 
prosjektbeskrivelse og midlene fra RUST-konferansen kan Kåfjord Ungdomsråd jobbe videre 
med tidligere idéer, samt planlegge hvordan disse skal gjennomføres.  
 
Saken legges frem til behandling i Ungdomsrådet.  
 
 
PROSJEKTBESKRIVELSE UNGDOM & STEDSUTVIKLING 
IDEER FRA 
WORKSHOP 
25.OKTOBER 

 

OVERORDNET 
MÅL 

Et sted som synliggjør ungdom, medvirkning, oppvekst 
og ungdomskultur for voksne og beslutningstakere i 
kommunen 

MÅL  Hva vil vi? Ideen vi 
valgte 

 Langsiktig effekt 

 

MÅLGRUPPER  Hvem er det for? Ungdom 
Politikere 
Besøkende 

STRATEGI  Hva skal vi gjøre? 
 Løsninger 

 

HANDLINGSPLAN  Hvem skal gjøre det? 
 Arbeidsoppgaver 
 Når skal det skje? 
 Faser 
 Milepæler 
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RISIKOANALYSE  Fallgruver 
 Kriterier for suksess 

 

INTERESSENTER  Hvem kan ha nytte og 
interesse av prosjektet? 

 Samarbeidspartnere 
 Leverandører 

 

TEAM  Organisering 
 Roller 
 Kontaktinformasjon til 

de som er med 

 

GODE HJELPERE  Hvem kan hjelpe oss? RUST, koordinator/sekretær for ungdomsrådet, 
politiske rådgiver, ordfører, arealplanleggere, 
næringskonsulent eller andre i kommunen. Har 
kommunen stedsutviklingsprosjekt? 

BUDSJETT  Penger 
 Tid 
 Utstyr 

 

EVALUERING  Hva, hvem, når og 
hvordan? 

 Underveis 
 Når alt er ferdig 

 

KONKLUSJON  Status  
VEDLEGG  Andre dokumenter Rapport fra workshop NODA 

25.10.18 
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Arkitekt Kjersti Jenssen AS – Alapmoveien 583 - 9334 Øverbygd 
mobil 95 45 45 77 - kjersti@kjerark.no – Org.nr. 913 284 992  
 

 
 
 
Rapport for Workshop stedsutvikling på RUST konferansen 25.10.18.  
 
Formålet med verkstedet på konferansen var å gi de enkelte ungdomsrådene et innblikk i stedsutvikling i 
sin kommune og en mulighet til å komme fram til bruken av midlene de hadde fått fra Regionrådet. I 
innbydelsen til konferansen ble dette tydeliggjort gjennom beskrivelsen av verkstedet: 

I samarbeide med NODA arrangerer RUST workshop med tema ungdom og stedsutvikling. 
NODA har vært i kontakt med kommunene og kommet fram til et sted i hver kommune som vi 
skal jobbe med i grupper. Dagen etter vil resultatet legges frem for de andre som en del i å øve 
seg på å legge fram saker som ungdomsråd. Politiske rådgivere er da med som veiledere. RUST 
gir hvert ungdomsråd 20 000kr til å realisere sin ide fra workshopen. 

 
Verkstedet besto av en innledning, to gruppearbeid og presentasjon av arbeidene med en 
oppsummering.  Materialet gruppene fikk tildelt var et bord dekket med gråpapir til å tegne/ skrive på, en 
boks med fargeblyanter og blyantspisser samt et kart over sin kommune skåret ut i decopapp. Kartene var 
stive og kartene kunne settes sammen som et puslespill, slik ble hele regionen tydelig for deltakerne.   
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Innledningen var presentasjon av en tegneserie der hovedbudskapet var å ikke fokusere på form, men 
bevegelsen.  Dette ble nok i overkant abstrakt, men det var ingen som begynte å tegne former i første 
oppgave, og sånn sett var det vellykket! 
 
Første gruppeoppgave var å finne bevegelsene i den enkelte kommune.  Ungdommene ble fordelt slik at 
en fra hver kommune hadde sitt kommunekart, og så skulle de øvrige i gruppen, spør ut den lokale helt 
slik at de sammen fikk lagt inn hvor skoler, senter, ungdomsklubb osv. lå i den aktuelle kommunen.   
 
Dette var en utfordrende oppgave både fordi jeg ikke hadde forklart tydelig nok, og fordi ikke alle hadde 
så mye kunnskap om sin kommune.  Ved å sprinte fra gruppe til gruppe og med god hjelp fra de enkelte 
voksne som var med, ble det likevel utført et godt arbeid i løpet av en halv time. 
 
Ved oppsummeringen etter denne første oppgaven, ble det mulig å presisere tydeligere, og sammen 
med en god pause, var alle klar for andre gruppeoppgave. 
 
I den andre gruppeoppgaven fikk alle være i sin hjemkommune, og det ble da fylt ut det som manglet av 
informasjon fra den første.  Dette arbeidet gikk veldig bra, og stemningen var energisk.  Alle gruppene 
kom fram til en mulig bruk av pengene til noe som skulle synliggjøre ungdommen i den enkelte 
kommune.  Det var et stort spend i ideene, og viktigst av alt, de fikk presentert sine kommuner med sine 
ideer for hverandre.  På det viset ble de mer kjent med hva som er viktig i de enkelte kommunene. 
 
I presentasjonene og gjennomgangen ble gråpapiret holdt opp, sammen med kommunekartet, en etter 
en.  Ungdommene var tydelige i sin presentasjon, og det ble rom for litt diskusjon rundt forslagene. 
 

Skjervøy: 
Ungdomsdag, ungdomskafe, maleri på en vegg, klatrevegg oppgradering 
 
Kvænangen: 
Dekorasjon på nyskolen, på inngangsveggen, tekster som: Ha en fin dag, smil, det ser bedre ut, 
gjør ditt beste. 
 
Nordreisa: 
Veggmaleri på kommunehuset, om kommunen, i taggerstil 
 
Kåfjord: 
Utbedre sykkelløype, få med alle ungdommene i kommunen på sykkeldag 
 
Storfjord: 
Spredt, vil ha ungdomshus midt i mellom, gapahuk med dør, ballbinge, klatrevegge, kantine på 
skolen 
 
Lyngen: 
Har mye allerede, Aktiv Lyngen, gi pengene dit, veggbilder på alle stedene i Lyngen, fronte Aktiv 
Lyngen i veggbildene. 
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Gruppearbeid Skjervøy          Presentasjon far Nordreisa 
 
Avslutningsvis ser jeg at innledningen kunne vært tydeligere, og det ville vært enkelt å klargjøre mer her.   
 
Det ble også stilt spørsmål ved om ikke ungdommen skulle hatt beskjed om å sette seg inn i sin kommune 
før de kom.  Det kunne vært gjort, men det er også en erfaring å kjenne på at du ikke vet så mye om din 
kommune, til tross for at du er ungdomsrepresentant.  Jeg tenker at det var greit dor ungdommen å 
møte dette.  Det som var veldig fint å se, var entusiasmen da de kom på trygg grunn i egen kommune!  
 
Det ble også foreslått at mobiltelefoner skulle inndras, men det var fint at de hadde disse, med google 
earth og kart til å hjelpe seg med. 
 
Forberedelser og gjennomføring av et verksted er arbeidskrevende, og anslått timeantall må for ettertiden 
ganges med to. 
 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
Sivilarkitekt Kjersti Jenssen 
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RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms                                                            
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf.: 918 13 803 
E-post: rust@ntroms.no 
 

 

UNGDOM & STEDSUTVIKLING 
Prosjektbeskrivelse 
 
BAKGRUNN: 
I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene 
måtte brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. I fellesmøte 
mellom RUST og regionrådet på Skjervøy 7.mai 2018 ble det vedtatt å fordele 
pengene på: 

 Prøv sjøl-fondet – kr. 100 000,- 
 Det arrangeres seminar høsten 2018 for ungdomsrådene i Nord-Troms med 

ungdom og sted som tema – kr. 80 000,- 
 Ungdomsrådene får kr. 20 000,- til å iverksette tiltak og ideer fra 

konferansen/seminaret. 
Mål: Hver kommune skal ha et sted som synliggjør ungdom, medvirkning, oppvekst 
og ungdomskultur for voksne og beslutningstakere. Stedet kan være en vegg - inne 
eller ute, en park, en parkeringsplass etc. NODA Nordnorsk design og 
arkitektursenter ble invitert for å holde om workshop fra deres program NODA Ung. 
Seminaret ble lagt til den årlige RUST-konferansen 25.-26.oktober. Arkitekt Kjersti 
Jenssen ledet workshopen og har laget en egen rapport fra arrangementet. 
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RUST Regional ungdomssatsing i Nord-Troms                                                            
Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf.: 918 13 803 
E-post: rust@ntroms.no 
 

PROSJEKTBESKRIVELSE UNGDOM & STEDSUTVIKLING 
IDEER FRA 
WORKSHOP 
25.OKTOBER 

 

OVERORDNET MÅL Et sted som synliggjør ungdom, medvirkning, oppvekst og 
ungdomskultur for voksne og beslutningstakere i kommunen 

MÅL  Hva vil vi? Ideen vi 
valgte 

 Langsiktig effekt 

 

MÅLGRUPPER  Hvem er det for? Ungdom 
Politikere 
Besøkende 

STRATEGI  Hva skal vi gjøre? 
 Løsninger 

 

HANDLINGSPLAN  Hvem skal gjøre det? 
 Arbeidsoppgaver 
 Når skal det skje? 
 Faser 
 Milepæler 

 

RISIKOANALYSE  Fallgruver 
 Kriterier for suksess 

 

INTERESSENTER  Hvem kan ha nytte og 
interesse av prosjektet? 

 Samarbeidspartnere 
 Leverandører 

 

TEAM  Organisering 
 Roller 
 Kontaktinformasjon til 

de som er med 

 

GODE HJELPERE  Hvem kan hjelpe oss? RUST, koordinator/sekretær for ungdomsrådet, 
politiske rådgiver, ordfører, arealplanleggere, 
næringskonsulent eller andre i kommunen. Har 
kommunen stedsutviklingsprosjekt? 

BUDSJETT  Penger 
 Tid 
 Utstyr 

 

EVALUERING  Hva, hvem, når og 
hvordan? 

 Underveis 
 Når alt er ferdig 

 

KONKLUSJON  Status  
VEDLEGG  Andre dokumenter Rapport fra workshop NODA 25.10.18 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -140 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 09.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 
19/19 Ungdomsrådet 25.03.2019 

 

Turnering for Troms-ungdom i Lyngen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Prosjekt-mal 

 

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» 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Lyngen ungdomsråd har i flere år arrangert en årlig turnering for all ungdom i Troms. I januar 
2019 tok Kåfjord Ungdomsråd sin sekretær kontakt med koordinatorene for henholdsvis Lyngen 
og Storfjord sine ungdomsråd og forhørte seg om muligheten for å gå sammen om å arrangere 
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noe liknende. Det har vært uttrykt fra ungdommene selv at det er ønsket å få til flere treffpunkter 
mellom ungdommer i Troms på tvers av kommuner og kommunale ungdomsråd. Man ble enige 
om å ta saken tilbake til sine respektive Ungdomsråd og drøfte dette videre.  
 
Kåfjord Ungdomsråd diskuterer saken og fyller sammen ut prosjekt-skjemaet.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -134 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 07.01.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/19 Ungdomsrådet 28.01.2019 
20/19 Ungdomsrådet 25.03.2019 

 

Støtte til skredkurs for ungdom 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Særutskrift søknad støtte til skredkurs 

 

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.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Av sak 45/18 i formannskapet ble innkommet søknad fra Ungdomsrådet til Kåfjord kommune v/ 
Formannskapet om støtte til skredkurs og skredsøkere, behandlet.  
 
Ungdomsrådet søkte om: 
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 Kr 10 000,- i støtte til å arrangere årlig skredkurs for ungdom i alderen 13-23 år.  
 Støtte til 50 % av kjøpesummen for en skredsøker for ungdom som deltar og fullfører 

skredkurs.  
 
Formannskapet anså saken for å være svært viktig og positiv og vedtok å støtte skredkurs-
initiativet til Ungdomsrådet med kr 10 000,-. Da det ikke er presisert, må man anta at det er et 
engangsbeløp og ikke en årlig støtte, slik det ble søkt om.  
 
Formannskapet vedtok at holdningsskapende arbeid må inngå som en del av prosjektet og 
ønsket rådet komme tilbake med en egen sak på skredsøkerne.  

Vurdering 
Formannskapet poengterer at de stiller seg svært positive til et slikt initiativ som Ungdomsrådet 
gjennom denne søknaden fremmer. I lys av nylige tragiske hendelser i Troms, blir vi minnet på 
viktigheten av å ha ferdigheter og kunnskap omkring det å ferdes i fjellet. Å gi ungdommen et 
kunnskapsfundament om skred vil være et svært viktig ledd i arbeidet med å unngå tragiske 
hendelser som ved Blåbærfjellet i Troms i fremtiden.  
 
Ungdomsrådet må videre planlegge og koordinere skredkurs og avgjøre: 
 

1) Hvordan man skal implementere det holdningsskapende arbeidet nødvendig for å få 
innvilget støtten fra Formannskapet 

2) Om man skal gå videre med egen sak om støtte til skredsøkere for kursdeltakerne 
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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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