
 
 

 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteinnkalling 
 

Utvalg: Ungdomsrådet 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 14.10.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
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, 08.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliver Løvli       Greta Larsen (s.) 
leder (s.)       sekretær e.f.  
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       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 22/19 Orientering om bevilging av midler til Røde Kors 
hjelpekorps 

 2015/545 

PS 23/19 Innspill fra ungdomsrådet til aktiviteter og 
organisering i fritidsklubbene 

 2015/545 

PS 24/19 Innspill kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 

 2015/545 

PS 25/19 Rusforebyggende midler 2019  2015/545 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -179 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 27.05.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/19 Ungdomsrådet 14.10.2019 

 

Orientering om bevilging av midler til Røde Kors hjelpekorps 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Saken tas til orientering i Ungdomsrådet.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Fredag 22. mars arrangerte Kåfjord Ungdomsråd skredkurs for ungdom i alderen 12-22 i 
Olderdalen. 21 ungdommer, 3 lærere og 6 frivillige fra Birtavarre Røde Kors Hjelpekorps 
tilbragte 4 innholdsrike timer sammen denne fredags kvelden. Etter en teoridel var det tid for 
matpause. I løpet av denne pausen tok tidligere og nåværende leder av Kåfjord ungdomsråd 
ordet og delte ut et gavekort på kr. 5000,- fra Kåfjord ungdomsråd til hjelpekorpset. Dette for å 
vise sin takknemlighet for den viktige jobben de gjør.  
 
Midlene er en del av pengene Ungdomsrådet fikk bevilget fra formannskapet for å arrangere 
skredkurs. Ungdomsrådet behandlet og stemte over forslaget fra leder, Oliver Løvli, om å gi kr. 
5000,- per mail. Flertallet stemte for å gi dette beløpet.  
 
 

Vurdering 
 
Nå gjenstår arbeidet med å gjennomføre en form for holdningsskapende arbeid for å få utbetalt 
midlene. Dette må ungdomsrådet arbeide med fremover for så presentere for kommunestyre.  
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_____________________________________________
From: Kjersti Hovland Rennestraum 
Sent: Friday, March 22, 2019 3:30 PM
To: 'oliverlov@icloud.com' <oliverlov@icloud.com>; 'pokejedi1@outlook.com' <pokejedi1@outlook.com>;
'Monza1103@icloud.com' <Monza1103@icloud.com>; 'jimblomli@gmail.com' <jimblomli@gmail.com>;
'Aleksanderhansen265@gmail.com' <Aleksanderhansen265@gmail.com>; 'Tony.leander.cock@gmail.com'
<Tony.leander.cock@gmail.com>; 'Veronje.simon@gmail.com' <Veronje.simon@gmail.com>;
'mathiasnils3n@gmail.com' <mathiasnils3n@gmail.com>; Ingeborg Wennberg‐Mo
<kaiw1805@ntroms.onmicrosoft.com>
Subject: Viktig sak ungdomsrådet
 
 
Hei alle medlemmer i Ungdomsrådet!
 
I kveld, 22.03.19 er det skredkurs for ungdom. Det skal Røde Kors Hjelpekorps i Kåfjord holde for oss helt gratis!
Vi har fått penger fra kommunen til å arrangere skredkurs for ungdom og drive holdningsskapende arbeid.
De ville heller at eventuelle penger til arrangementet kunne gis til Hjelpekorpset som en takk for det viktige
arbeidet de gjør.
 
Vår leder, Oliver Løvli, har foreslått å gi kr 5 000 i støtte til Røde Kors Hjelpekorps.
 
Hvis dere er enige i dette svarer dere på denne mailen og skriver følgende:
 

1)      Jeg samtykker/ er enig i at denne beslutningen i Ungdomsrådet tas per e‐mail.
2)      Jeg samtykker/ er enig i at Kåfjord Ungdomsråd gir kr 5 000 til Røde Kors Hjelpekorps som en takk for den

viktige jobben de gjør.
 
 
 
Hilsen,
 
Kjersti H. Rennestraum
Kulturkonsulent
 
Tlf.: 77 71 92 52
 

Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -184 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 25.09.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/19 Ungdomsrådet 14.10.2019 

 

Innspill fra ungdomsrådet til aktiviteter og organisering i fritidsklubbene 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Ungdomsrådet kommer med innspill til mulige og ønskede aktiviteter i fritidsklubbene 
2. Ungdomsrådet kommer med innspill til hvordan de skulle ønske fritidsklubbene var 

organisert 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Kåfjord kommunes ungdomskontakt og kulturkonsulent har tatt initiativ til å undersøke hva barn 
og unge i Kåfjord kommune selv tenker om dagens fritidsklubb-tilbud. Dette inkluderer 
spørsmål om dagens aktiviteter og hvor vidt det finnes noen aktiviteter som blir organisert, 
spørsmål om dagens struktur/ organisering og hvordan man ønsker seg klubbene organisert, 
samt spørsmål om utflukter/ andre tiltak. 
 
Saken legges frem av kommunens ungdomskontakt, kommunepsykolog og kulturkonsulent for 
drøfting i ungdomsrådet.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -183 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 24.09.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/19 Ungdomsrådet 14.10.2019 

 

Innspill kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Ungdomsrådet diskuterer allerede innkomne innspill til plan og planutkastet og gir sine 
tilbakemeldinger til ansvarlig for plan, kulturkonsulenten.  

2. Ungdomsrådet formulerer sine tilbakemeldinger skriftlig.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering 
Kåfjord kommune er i skrivende stund i gang med å revidere sin tidligere kommunedelplan for 
idrett og folkehelse og lager nå ny kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Som 
nedfelt i planprogrammet er ungdom en viktig brukergruppe og en viktig høringspart i dette 
arbeidet. Ungdomsrådet skal også være en referansegruppe i dette planarbeidet og være et 
talerør for ungdommen i kommunen. Det er viktig for kommunen at ungdommene føler de blir 
hørt i slikt planarbeid.  
 
Det har allerede blitt gjennomført flere medvirkningsprosesser, blant annet en 
spørreundersøkelse på 5.-10. trinn.  
 
Saken legges frem for ungdomsrådet av planens ansvarlige, kulturkonsulenten. Ungdomsrådet 
kommer så med sine tilbakemeldinger og innspill som planansvarlig kan ta med seg tilbake i 
arbeidet.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -182 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 24.09.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/19 Ungdomsrådet 14.10.2019 

 

Rusforebyggende midler 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Kriterier rusforebyggende 

 
 

Rådmannens innstilling 
 
Ungdomsrådet lyser ut rusforebyggende midler for 2019 og setter endelig søknadsfrist for året.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering 
Rusforebyggende midler deles ut til frivillige lag/ foreninger som søker om midler til å 
gjennomføre tiltak for barn og unge mellom 12-19 år. Tiltakene/ arrangementene skal være 
rusfrie. Midlene deles ut etter følgende kriterier: 
 

1. Hovedsøker skal være et frivillig lag/ forening 
2. Tiltaket skal i hovedsak være for barn og unge mellom 12 og 19 år 
3. Tiltak som treffer barn og unge som faller utenfor organisert virksomhet prioriteres 
4. Aktiviteter som legges til helg prioriteres 
5. Midlene skal ikke brukes til drift som lønn, etc. 
6. Midlene skal ikke brukes til større innkjøp av utstyr- det kan søkes om utstyr inntil kr. 

5000,- og det skal beskrives hvorfor utstyret er nødvendig for utøvelsen av tiltaket. 
 

Søknader skal inneholde: Beskrivelse av tiltak og hvorfor det er rusforebyggende, antall 
deltakere og hyppighet på tiltaket. Finansiering og kostnadsoverslag skal også ligge ved. 
Ufullstendige søknader vil etter kriteriene ikke bli behandlet. 
 
Saksbehandler har undersøkt tidligere fordelinger og praksis ved behandling av søknader. 
Saksbehandler erfarer at også ungdomsrådet selv kan søke på disse midlene. I et tidligere 
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saksfremlegg står det at ungdomsrådet normalt har kr. 20 000,- til rådighet til eget tiltak, men at 
denne potten tilpasses ut ifra antall andre søknader. Enkelte år har dette beløpet blitt større 
grunnet få søknader, og enkelte ganger har dette beløpet blitt mindre grunnet mange søknader.  
 
Kåfjord kommune ved ungdomsrådet skal ha tilbakemelding på bruk av midlene med et enkelt 
regnskap innen 3 måneder etter utbetaling. Ubenyttede midler eller midler som er brukt til annet 
enn omsøkt kan kreves tilbakebetalt. 
 
Rusforebyggende midler skal lyses ut gjennom media og kommunens hjemmeside, hvor det skal 
komme tydelig frem når søknadsfristen går ut og hvor søknaden skal sendes inn. Deretter skal 
ungdomsrådet fordele midlene etter vedtatte kriterier. Formannskapet er godkjenningsinstans.  
 
Det er avsatt kr. 60 000,- som tilskudd til barne- og ungdomsarbeid for 2019. Potten har gått ned 
med kr. 20 000,- siden 2017. I 2018 ble midlene omdisponert til innkjøp av iPader til 
ungdomsrådet, ettersom den nye kulturkonsulenten ikke var tiltrådt sin stilling under tid for 
utlysningen av midlene.  
 
Saken legges frem for ungdomsrådet for vurdering av hvordan ungdomsrådet vil lyse ut midlene 
i 2019 og for fastsetting av søknadsfrist. Innkomne søknader vil behandles ved neste møte i 
ungdomsrådet.  
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Midler til rusforebyggende tiltak for barn og unge mellom 12 – 19 år 
 
Følgende kriterier gjelder for søkerne: 

1. Hovedsøker skal være et frivillig lag eller forening 
- Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak og hvorfor det er 

rusforebyggende, antall deltakere og hyppighet på tiltaket. Finansiering og 
kostnadsoverslag skal også ligge ved. 

2. Tiltaket skal i hovedsak være for barn og unge mellom 12 og 19 år. 
3. Tiltak som treffer barn og unge som faller utenfor organisert virksomhet prioriteres. 
4. Aktiviteter som legges til helg prioriteres. 
5. Midlene skal ikke brukes til drift som lønn, etc. 
6. Midlene skal ikke brukes til større innkjøp av utstyr. 

- Det kan kun søkes om utstyr inntil kr 5.000,- og det skal beskrives hvorfor 
utstyret er nødvendig for utøvelsen av tiltaket. 

 
 
Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet, så derfor er det viktig å legge ved nødvendig 
dokumentasjon 
  
Ungdomsrådet/Kommunen vil ha tilbakemelding på bruk av midlene med et enkelt regnskap, 
innen 3 måneder etter utbetaling. Ubenyttede midler eller midler som er brukt til annet enn 
omsøkt kan kreves tilbakebetalt. 
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