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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -199 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 27.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/19 Ungdomsrådet 04.12.2019 

 

Om reglement for Kåfjord ungdomsråd 

Henvisning til lovverk: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 
og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) 
 
Vedlegg 
1 Gjeldende reglement for Kåfjord ungdomsråd 

 

Rådmannens innstilling 
1. Saken legges frem til behandling i Kåfjord ungdomsråd.  
2. Saken sendes videre til behandling i Kåfjord kommunestyre.  

 
 

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. 
 
Reglementet for Ungdomsrådet i Gaivuona Suohkan/ Kåfjord kommune ble revidert i 2018, blant 
annet for å inkludere et punkt om oppmøteplikt. Grunnet ny kommunelov, trådt i kraft høsten 2019, 
er det behov for en ny revidering av reglementet.  
 

Vurdering 
§ 5-2 i kommuneloven lyder som følger: Andre kommunale organer skal opprettes etter 
bestemmelsene i denne loven. Punkt e) lyder: Eldreråd, råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Forøvrig 
gjelder de samme bestemmelsene som for folkevalgte organer etter § 5-1.  
 
Videre sier § 5-12 at: Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for 
personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom. Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet 
eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
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Ungdomsrådet er ifølge loven et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i 
saker som gjelder ungdom.  
 
Videre står det skrevet i Forskrift om medvirkningsordninger om ungdomsråd at: 

 kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig 
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet 
av saken 

 rådet kan ta opp saker på eget initiativ 
 uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig 
 kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger 
 rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret 
 kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer 
 kommunestyret vedtar sammensetningen av ungdomsrådet og bestemmer også hvor 

mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha 
 organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer 

til rådet som representerer deres interesser 
 rådet skal velge sin leder og nestleder blant medlemmene 
 rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp 
  rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret setter ned et sekretariat, fastsetter 

saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem 
 

Kåfjord kommune har hatt et fungerende ungdomsråd sammenhengende siden 1995. Da 
kommunen allerede har et medvirkningsorgan for ungdom i form av Kåfjord ungdomsråd, 
trenger man ikke opprette et nytt. Videre fungerer ungdomsrådet i Kåfjord med tilhørende 
reglementet slik i dag, at det oppfyller mange av lovens krav til ungdomsråd: Representanter fra 
Kåfjord ungdomsråd har møte- og talerett i 4 utvalg, tildeler rusforebyggende midler, velger 
egen leder og nestleder, har fast sekretær, tar opp saker på eget initiativ og består av medlemmer 
opp til 19 år.  
 
Reglementet må likevel revideres igjen for å være i tråd med kommuneloven og forskrift om 
medvirkningsordninger hva angår sammensetning og organisering, ettersom det er 
kommunestyret som skal velge ungdomsrådet og vedta sammensetningen. Det har ikke vært 
tilfelle i Kåfjord frem til i dag, da representantene har blitt valgt inn ved valg.  
 
På bakgrunn av dette, samt Kåfjord ungdomsråd sin sekretær sine erfaringer, anbefales følgene 
endringer fra dagens reglement:  
 
REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I GAIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD 
KOMMUNE / KAIVUONON KOMUUNI. Tittel forblir som før.  
 
§ 1. Hovedmålsetting  
Rådet skal arbeide for bedre arbeids-, bo- og kulturtilbud for barn og ungdom som bor, og som 
ønsker å bo i kommunen. Forblir som før.  
 
§ 2. Valg og sammensetning   
a) Ungdomsrådet er opprinnelig vedtatt av kommunestyret og regnes som et fast utvalg i 
henhold til § 10 i kommuneloven, endres til: Ungdomsrådet velges av kommunestyret og 
opprettes, samt organiseres i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, jf. §5-2, og 
forskrift om medvirkningsordninger, jf. §1-3.  
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b) Ungdomsrådet består av 8 medlemmer + 2 varamedlemmer som møter fast, endres til: 
Ungdomsrådet består av inntil 8 medlemmer som møter fast + 3 varamedlemmer.  
c) Varamedlemmer er ikke personlig og innkalling skjer etter liste. Forblir som før.  
d) Rådets medlemmer skal bestå av ungdom i alderen 13-19 år. Forblir som før. 
e) Valg skal foregå hvert år. Forblir som før. 
Nytt punkt: f) Representantene velges inn fra skolenes elevråd og følger følgende 
fordeling: 
2 representanter fra Olderdalen skole 
2 representanter fra Manndalen skole 
2 representanter fra Indre Kåfjord skole 
2 representanter fra vgs.* 
3 vararepresentanter: 1 fra Olderdalen skole, 1 fra Manndalen skole og 1 fra Indre 
Kåfjord skole 
* dersom ingen vgs-elever fra Kåfjord er representert i elevråd, sendes forespørsel ut til tidligere 
ungdomsrådsrepresentanter og/ eller andre Kåfjordelever ved omkringliggende vgs-skoler.  
g) Medlemmene oppnevnes for 2 år, men man skal etterstrebe å sikre kontinuitet ved å skifte ut 
noen medlemmer ved valg hvert år. Leder oppnevnes for 2 år, nestleder oppnevnes for 1 
år. Forblir som før. 
Nytt punkt: h) ved valg av representanter til de ulike utvalgene, skal man etterstrebe en 
tilnærmet lik totalbelastning per representant. Det vil si at man ikke velger samme 
representant i flere utvalg.  
i) Rådet konstituerer seg selv, også ved valg av leder. Forblir som før. 
  
Ved sammensetningen av rådet skal følgende forsøkes ivaretas: Forblir som før 

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

 
§ 3. Ansvar, rettigheter og oppgaver Forblir som før 
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 Forblir som før 
Ungdomsrådet har møte- og forslagsrett i saker som ikke er taushetsbelagte i:  

 Kommunestyret med 1 representant   
 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.  
 
Oppgaver Forblir som før 
 
Ungdomsrådet skal:   

 Være kontaktorgan for ungdom   
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 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 Forblir som før 
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, endres til: Kulturkonsulenten 
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. Forblir som før 
c) Ungdomsrådet skal ha egen budsjettpost til disposisjon for opplæring og reise, samt for andre 
aktiviteter. Forblir som før 
d) Ungdomsrådets medlemmer får møtegodtgjørelse lik de øvrige medlemmer i politiske utvalg 
i kommunen. Denne utbetales ved kommunens lønningsdato, den 12. i hver måned. Forblir som 
før 
 
Saken legges frem til behandling i ungdomsrådet. 
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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.  
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Rettigheter  

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

 Kommunestyret med 1 representant  
 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. 

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.  
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§ 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 -194 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 18.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/19 Ungdomsrådet 04.12.2019 

 

Aksjon Ungdomsråd for Nord-Norgebanen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Aksjon Ungdomsråd for Nord-Norgebanen- fra Lyngen ungdomsråd 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord Ungdomsråd ser positivt på initiativet fra Lyngen ungdomsråd og vil berømme 

dem for sitt arbeid med saken.  
2. Kåfjord Ungdomsråd ber om at arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen igangsettes. 

 

Saksopplysninger 
14. november fikk kulturkonsulenten en forespørsel fra kommunalsjef for oppvekst og kultur i 
Lyngen kommune, Anette Holst, om Kåfjord ungdomsråd kunne ta opp saken Aksjon 
ungdomsråd for Nord-Norgebanen. Anette er sekretær for Lyngen ungdomsråd som nå har tatt 
initiativ til en felles aksjon for ungdomsrådene i Troms og Finnmark.  
 
De skriver: Lyngen Ungdomsråd ønsker å invitere til en felles aksjon for å samle alle 
ungdomsstemmene i det nye storfylket Troms og Finnmark: Ungdomsråd for Nord-Norgebanen. 
Lyngen Ungdomsråd tenker at stemmene fra ett råd har litt og si, mens stemmene fra alle rådene 
må ha stor betydning. Sammen er vi sterke. 
 
I den nye kommuneloven er Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom lovpålagt, 
og vi tenker at det nå er viktig å vise at vi tar vår medvirkning på alvor ved på sette viktige saker 
for ungdom på dagsorden. 
 
Videre står det:  
Det finnes mange argumenter for etablering av Nord-Norge banen, blant annet: 
• Sikkerhet på veier 
• Miljø og klima (blant annet utslippskutt) 
• Samfunnsøkonomi og effektivitet 
• Et bedre kollektivtilbud 
• Et sammenknyttet Norge 
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• Nye muligheter for næringslivet 
• Utvikling av turisme 
• Like muligheter til å reise miljøvennlig og sikkert 
• Internasjonale tilknytninger 
 
Lyngen Ungdomsråd ber ungdomsrådene i Troms og Finnmark om å fatte følgende vedtak: 
_______ Ungdomsråd ber om at arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen igangsettes. 
 
Videre saksgang blir at Lyngen Ungdomsråd sender vedtakene samlet fra hele Troms og 
Finnmark til regjeringen. Lyngen Ungdomsråd ønsker også at alle deler aksjonen på Facebook: 
https://www.facebook.com/aksjonUNNB/ 
 
 

Vurdering 
Henvendelsen og initiativet fra Lyngen Ungdomsråd er meget positivt. Å samle krefter fra alle 
ungdomsrådene i nord kan tenkes å være lurt for å demonstrere at dette er noe man står sammen 
om å ønske. 
 
Saksbehandler støtter alle argumentene Lyngen Ungdomsråd nevner i sin henvendelse og mener 
dette er gode grunner til hvorfor man bør få jernbane også nord. Saken legges frem for diskusjon 
og fattelse av vedtak i Kåfjord ungdomsråd.  
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Lyngen kommune  
Oppvekst og kultur 
 
 

 

 
Telefon:  77 70 10 00 

 
E-post: post@lyngen.kommune.no 

 

Postadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET Bankkonto: 4785 07 00059  
Besøksadresse: Strandveien 24, 9060 LYNGSEIDET,   Organisasjonsnr: 840 014 932  
 www.lyngen.kommune.no 

 
 
 

 

    

Ungdomsrådene i Troms og Finnmark                                        
 
   
 
 
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
 2015/22-98 10830/2019 033 14.11.2019 

 

Aksjon Ungdomsråd for Nord-Norgebanen 

 
Bakgrunn: 
 
Lyngen Ungdomsråd ønsker å invitere til en felles aksjon for å samle alle ungdomsstemmene i 
det nye storfylket Troms og Finnmark: Ungdomsråd for Nord-Norgebanen. I den nye 
kommuneloven er Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom lovpålagt, og vi 
tenker at det nå er viktig å vise at vi tar vår medvirkning på alvor ved på sette viktige saker for 
ungdom på dagsorden. 
Det finnes mange argumenter for etablering av Nord-Norge banen, blant annet: 
• Sikkerhet på veier 
• Miljø og klima (blant annet utslippskutt) 
• Samfunnsøkonomi og effektivitet 
• Et bedre kollektivtilbud 
• Et sammenknyttet Norge 
• Nye muligheter for næringslivet 
• Utvikling av turisme 
• Like muligheter til å reise miljøvennlig og sikkert 
• Internasjonale tilknytninger 
 
Lyngen Ungdomsråd ber ungdomsrådene i Troms og Finnmark om å fatte følgende vedtak: 
 
 
Vedtak i Ungdomsrådene: 
 
_______ Ungdomsråd ber om at arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen igangsettes. 
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 Side 2 av 2

Videre saksbehandling: 
 
Lyngen Ungdomsråd ber om at dere sender vedtakene til oss etter at disse er fattet, slik at vi kan 
samle dem og oversende vedtakene fra hele Troms og Finnmark til regjeringen. 
 
Lyngen Ungdomsråd tenker at stemmene fra ett råd har litt og si, mens stemmene fra alle rådene 
må ha stor betydning. Sammen er vi sterke. 
 
Vi ber også om at dere deler aksjon Ungdomsråd for Nord-Norgebanen på Facebook. 
 
https://www.facebook.com/aksjonUNNB/ 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anette Holst 
-sekretær for Ungdomsrådet i Lyngen- 
Direkte innvalg: 40028559 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -198 

Arkiv: C83 

Saksbehandler: Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 26.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/19 Ungdomsrådet 04.12.2019 

 

Behandling av søknader om rusforebyggende midler 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 rusforebyggende midler 2019 
3 Søknad om rusforebyggende midler 2019 for Norway Cup tur 2020 
4 Søknad Rusforebyggende midler KåfjordLan 
5 SøknadRusmidlerHøst19 
6 Søknad om midler til skyss fra Kåfjord til Nord-Troms Pride, 06.06.19 
7 Søknad, rusforebyggende midler UKM 
8 Kriterier rusforebyggende 

 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord Ungdomsråd fordeler rusforebyggende midler for 2019, kr. 60 000, etter vedtatte 

tildelingskriterier.  
2. Innvilgede midler må rapporteres i etterkant, og senest innen 3 måneder etter 

gjennomførelse.  
3. Ubenyttede midler må tilbakeføres til kommunen.  

 

Saksopplysninger 
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.  
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Rusforebyggende midler for 2019 ble lyst ut via Kåfjord kommunes hjemmeside, Avvir, Framtid i 
nord og på flere av kommunens Facebook-sider. Ved fristens utløp, mandag 25. november, var det 
kommet inn totalt 7 søknader. Årets søkere er:  
 

1. Ytre Kåfjord idrettslag  
2. Luthers-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen  
3. Foreldregruppa til samarbeidslaget (Indre Kåfjord idrettslag) 
4. Kåfjordlan 
5. Manndalen jeger- og fiskerforening 
6. UKM Kåfjord 
7. Nord-Troms Pride  

 
Totalt til fordeling i 2019 er det kr. 60 000,-. Søknadsbeløp totalt er ca. kr. 200 000.  
 
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.  
 
Ungdomsrådet fordeler midlene etter oppgitte kriterier. Formannskapet er godkjenningsinstans.  
 
 

Vurdering 
 
Ytre Kåfjord idrettslag 
Søker om midler til to tiltak: Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom og aktivitetstur til Målselv 
fjellandsby. Til førstnevnte tiltak søker de om totalt kr. 36 499,- for dekning av treningsavgift 
for ungdom (kr. 12 000), innkjøp av romaskin (kr. 12 499) og leie av lokaler (kr. 12 000). Til 
sistnevnte tiltak søkes det om totalt kr. 15 095,-, til dekning av overnatting for ungdom (kr. 
6885), bakkekort for ungdom (kr. 5960) og inngang polarbadet for ungdom (kr. 2250). Total 
søker de om kr. 51 594,-.  
 
Om tiltaket treningsrom, skriver de i sin søknad: 

 Formålet er at ungdom skal ha et fritidstilbud i egen bygd, samt sosialiseres med voksne 
og lære gode treningsteknikker 

 Det brukes aktivt av ungdom i dag, både fra Djupvik og Olderdalen- både i ukene og i 
helgene 

 Det fungerer som et viktig rusforebyggende og sosialt tiltak, for de trenger ikke dra ut av 
bygde for «å ha noe å gjøre» 

 Ytre Kåfjord idrettslag har tidligere kunnet gi gratis treningstilbud til ungdom grunnet 
rusforebyggende midler og vil gjerne gi dette tilbudet igjen fordi man ser det øker 
antallet aktive ungdommer 

 
Om tiltaket aktivitetstur til Målselv fjellandsby skriver de i sin søknad: 

 Mangeårig tradisjon 
 Viktig tur for det sosiale samholdet i bygda og for å skape interesse for aktivitet hos barn 

og ungdom 
 På turen bor man i samme fjellandsby, står i bakken og går på ski sammen, spiser 

sammen og bader i Polarbadet sammen 
 Nesten halvparten av turens deltakere er barn og unge 
 Turen arrangeres i trygge rammer med voksne ledsagere 
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Ytre Kåfjord idrettslag oppfyller alle krav stilt i tildelingskriteriene til hovedsøker. I punkt 6 i 
kriteriene står det at det kan kun søkes om midler til innkjøp av utstyr inntil kr. 5000,-. Dermed 
er ikke tiltaket innkjøp av romaskin søknadsberettiget, mens resten av søknaden kan behandles 
på vanlig vis.  
 
Kommunen synes det er fint at YKIL ønsker å satse på en kombinasjon av fysisk aktivitet og 
sosial stimuli rettet mot ungdom. Dette er folkehelsearbeid i praksis. Det er også veldig positivt 
at de kan vise til tidligere resultater som demonstrerte at gratis treningsavgift for ungdom er lik 
flere aktive ungdommer i bygda. Det anbefales at det innvilges full støtte til dette tiltaket, 
kroner 12 000,-. Ettersom kostnadene for romaskinen er høyere enn maksbeløpet for støtte til 
utstyr, kan ikke dette innvilges. Hva angår støtte til leie av lokaler, så er dette noe som ikke bare 
kommer ungdom til gode, men også voksne, ettersom de også bruker lokalene. Da 
rusforebyggende midler først og fremst skal komme barn og unge til gode og fordi det er mange 
gode søkere som skal dele på årets tildelingssum, anbefales det at det ikke gis støtte til dette i år. 
 
Kåfjord kommune ønsker videre å rose YKIL for mangeårig tradisjon med aktivitetstur til 
Målselv fjellandsby, hvor også mange barn og unge deltar. Av samme grunn som nevnt over, 
nemlig mange gode søkere fordelt på årets tildelingssum, må man ved fordeling også etterstrebe 
en viss bredde i tildelingen, slik at mest mulig aktivitet kan skapes for midlene. Det anbefales 
derfor en tildeling på kroner 7000,- til tiltaket aktivitetstur til Målselv, slik at tildelingen 
dekker overnatting for ungdom.  
 
Luthers-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen  
Søker på vegne av ungdomsarbeidet i den Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen 
om midler til å dekke underskudd fra tidligere arrangerte ungdomshelger i Manndalen og 
Eidebakken. Totalt søker de om kr. 20 000,-.  
 
Om tiltaket skriver de i sin søknad: 

 Formålet med ungdomshelgene er å skape en rusfri arena hvor ungdommer kan knytte 
bånd og styrke hverandre i troen 

 Arrangerer 2 ungdomshelger i året 
 Det rulleres på hvor ungdomshelgene arrangeres, neste er planlagt i Kåfjorddalen 
 Primær målgruppe for tiltaket er ungdommer fra ungdomsskolealder og opp til 20 år 

 
Den Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen oppfyller krav stilt til hovedsøker i 
tildelingskriteriene. Det søkes i dette tilfellet om midler til arrangementer som allerede har 
funnet sted, men da det ikke står presisert noe om dette i kriteriene, kan søknaden behandles på 
vanlig vis.  
 
Kommunen synes det er positivt at det skapes rusfrie arenaer for ungdom. Det er også et mål for 
kommunen at rusforebyggende midler når flest mulig ungdom på flest ulike arenaer. 
Ungdomshelgene har tidligere fått støtte av rusforebyggende midler. Da det i år er kommet inn 
mange søknader, påvirker dette dessverre hvor mye man kan tildele hvert enkelt tiltak. Det 
anbefales at man ved fordeling vurderer søknadssum opp mot oppgitte utgifter og fordeler 
deretter. Det anbefales en tildeling på kroner 5000,-.  
 
 
 
 
Foreldregruppa til samarbeidslaget (IKIL, MUIL og OIK) 
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Søker om midler til reise, overnatting, mat etc. i forbindelse med Norway Cup 2020. Søker om 
totalt kr. 5000,-. 
 
Om tiltaket skriver de i sin søknad: 

 Har fått til et samarbeidslag som skal reise til Norway Cup- verdens største 
fotballturnering, sommeren 2020 

 Det sosiale vil være en stor del av opplevelsen, i tillegg til det fotballmessige 
 Laget består av 16 spillere født mellom 2005-2010 som kommer fra Manndalen, 

Birtavarre og Olderdalen 
 Turneringen gjør et stort rusforebyggende arbeid, i form av holdningsskapende arbeid 
 Samarbeidslaget har gjort, og skal gjøre en del dugnad for å få dette til 

 
Ettersom samarbeidslaget søker gjennom IKIL, innfrir de alle krav stilt til hovedsøker i 
tildelingskriteriene. Søknaden kan behandles på vanlig vis. 
 
Kåfjord kommune ønsker å fremme samarbeid og samhold på tvers av bygdene, jamfør 
kommuneplanens samfunnsdel. Da dette tiltaket er et godt eksempel på dette, og fordi søker 
legger ned mye dugnadsarbeid for å få turen til Norway Cup til, anbefales det å innvilge full 
støtte, kroner 5000,-.  
 
KåfjordLan 
Søker om midler til innkjøp av pc og crewgensere til arrangørene for å starte arbeidet med å 
søke om midler til et planlagt KåfjordLan. Totalt søker de om kr. 6094,-.  
 
Om tiltaket skriver de i sin søknad:  

 KåfjordLan skal være et rusfritt dataspilltreff for å samle ungdommen i Kåfjord og i 
Troms.  

 KåfjordLan ble sist arrangert i 2016, men en gruppe på 6 ungdommer i alderen 13-17 år 
er nå i oppstartsfasen av planlegging av et nytt lan i juli 2020. 

 Formålet med arrangementet vil være å samle ungdom, samt å skape et sosialt 
arrangement hvor man kan bli kjent og spille med nye folk. 

 Det er stor interesse for dette i Kåfjord og mange har savnet tilbudet når det ikke har 
vært her 

 
KåfjordLan oppfyller alle krav stilt til hovedsøker i tildelingskriteriene og søknaden kan 
behandles på vanlig vis. 
 
Kåfjord kommune ønsker ungdoms-initiativ hjertelig velkommen. Både ungdomsrådet og andre 
ungdom har gitt tydelig uttrykk for at lan er noe man ønsker seg tilbake til Kåfjord. Dette ble 
også bekreftet i en spørreundersøkelse gjennomført på ungdomstrinn i Kåfjord i høst. Da punkt 
6 i kriteriene sier at det kun søkes om midler til innkjøp av utstyr inntil kr. 5000,-, kan ikke et 
høyere beløp enn dette innvilges. Det anbefales derfor en tildeling på kroner 5000,-.  
 
Manndalen jeger- og fiskerforening 
Søker om midler til å arrangere jegerprøvekurs vårhalvåret 2020, inkludert jegerprøvebok og 
eksamensavgift med mer. Midlene skal gå til dekning av 18 ungdommers egenandel. Totalt 
søker de om kr. 29 250,-. 

 
Om tiltaket skriver de i sin søknad: 

 Ved tidligere kurs har opp mot 80% av deltakerne vært ungdom mellom 14-19 år.  
 Tilbudet favner også ungdom som ikke deltar på sportsaktiviteter eller annen kunst- 

og kulturaktivitet og faller utenom dette 
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 Kurset ledes av personer er kvalifisert for arbeidet 
 Kurset er på tilsammen 30 timer og resulterer i en prøve som gjør dem til registrerte 

jegere 
 Alle som fyller 14 i løpet av 2020 eller eldre, kan delta 
 Formålet med å dekke deltakeravgiften for ungdom, er at det ikke er alle ungdommer 

som har råd til å delta ellers 
 
Manndalen jeger- og fiskerforening oppfyller alle krav stilt til hovedsøker i tildelingskriteriene 
og søknaden kan behandles på vanlig vis. 
 
Det er som nevnt tidligere ønskelig at de rusforebyggende midlene fordeles på ulike arenaer 
hvor man treffer ulike ungdommer. Manndalen jeger- og fiskerforening kan vise til høy 
deltakelse av ungdom på sine kurs tidligere. Det er også positivt at tiltaket treffer ungdom som 
ikke nødvendigvis deltar i andre organiserte aktiviteter. Fordi antall søkere og total søknadssum 
er høy i år, anbefales det en tildeling som vil dekke egenandel for 50 % av estimerte deltakere, 9 
stk. Det anbefales derfor en tildeling på kroner 15 000,- 

 
UKM Kåfjord 
Søker om midler til avvikling av tre tiltak. Den totale søkesummen er på kr. 58 000,-: UKM 
Unge arrangører-helg på Skjervøy (kr. 23 000), skyss til Nord-Troms UKM på Skjervøy 
(delfinansiering på 15 000 eller helfinansiering på 25 000) og oppbygging av UKM med vekt på 
e-sport (10 000).  
 
Om UKM skriver de i sin søknad: 

 Har ikke eget budsjett med midler til å arrangere UKM, derfor avhengig av støtte for å 
kunne arrangere dette 

 Ønsker at ungdom skal ta ansvar selv for arrangementet lokalt 
 Man har opprettet en mindre gruppe i Kåfjord, kalt Unge arrangører, som har begynt å 

ta ansvar for arrangementet både lokalt, interkommunalt og på fylkesnivå 
 Ønsker å fokusere på noe nytt, nemlig e-sport 
 Vil lage et spennende og nyskapende program for ungdom i Nord-Troms i forbindelse 

med Ung Kultur Møtes  
 Ønsker å ha mulighet til å endre på hvordan midlene brukes etter avtale, ettersom ikke 

all planlegging er kommet så langt enda 
 
Om tiltak 1 skriver de i sin søknad: 

 Skal arrangere kurshelg for Unge Arrangører i distriktet, siste helg i januar på Skjervøy 
 Ønsker å bruke midlene på hotell, mat og reise for 5 ungdommer og en voksen 

 
Om tiltak 2 skriver de i sin søknad: 

 I forbindelse med forberedelser og gjennomføring av det interkommunale UKM på 
Skjervøy 2020 søker de om midler til skyss for Unge Arrangører og deltakere/ publikum 

 
Om tiltak 3 skriver de i sin søknad: 

 Ønsker å utvikle UKM som arena for e-sport 
 
UKM Kåfjord er underlagt UKM Norge som er et fylkeskommunalt foretak med et nasjonalt 
sammensatt styre. Søknaden kan derfor behandles på vanlig vis. Hva angår omdisponering av 
midler, må dette eventuelt omsøkes i etterkant, eller det må skje i henhold til avtale.  
Kommunen mener søker, initiativtakere og Unge Arrangører er fremoverlent ved å ønske å satse 
på e-sport, samt samarbeide med nabokommunene. Dette fremmer også samhold på tvers av 
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kommuner. UKM er direkte rettet mot rusforebyggende midlers målgruppe og favner en annen 
type arena enn det som det ellers er gitt bevilgning til. Det anbefales en tildeling på kroner 
10 000,-, til å utvikle UKM som en arena for e-sport.  
 
 
Nord-Troms Pride 
Søker om midler til avvikling av arrangement som skal finne sted 06. juni i Nordreisa. Total 
søkesum er på kr. 30 000,-.  
 
Om tiltaket skrive de i sin søknad: 

 Arrangementet er det første i sin rekke 
 Ønsker å sette opp busser fra kommunene i Nord-Troms til Nordreisa, slik at det blir 

enklere for alle å delta 
 Ønsker også å sikre at alle ombord på bussen får mat og drikke ombord 
 Skal opprette eget organisasjonsnummer og bankkonto i løpet av samme uke som 

søknadsfristen gikk ut, men fordi det nettopp er startet opp er ikke dette på plass ved 
søknadsfristens utløp 

 Ønsker å sikre at unge mennesker uten god økonomi får delta på arrangementet 
 
Ettersom Nord-Troms Pride skal registrere sin organisasjon snarlig, kan søknaden behandles på 
vanlig vis.  

 
Kåfjord kommune ønsker rose initiativtakerne for et flott tiltak. Pride er mange andre steder en 
stor folkefest og en viktig arena for unge mennesker til å få lov til å være seg selv. Det er uten 
tvil en stor inkluderingsarena som også vil involvere mange unge mennesker. Likevel er dette 
også et arrangement som vil favne mange voksne mennesker som faller utenfor rusforebyggende 
midlers målgruppe. Da søkerne i år er mange og potten til fordeling ikke gir rom for å innvilge 
alle søknadene, anbefales det på bakgrunn av dette å ikke innvilge støtte til dette tiltaket i 
år, men heller oppfordre søker til å fremme en ny søknad når mer informasjon er på plass til 
Kåfjord kommune. 
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Ytre Kåfjord Idrettslag 

Djupvik 

9146 Olderdalen       Djupvik, 23.10.19 

 

Ungdomsrådet 

Kåfjord kommune 

9148 Olderdalen 

 

Søknad om rusforebyggende midler for ungdom 12-19 år 

Vi er et lite idrettslag som med dugnadsinnsats prøver å drive aktiviteter for barn og ungdom i 
bygda. Dette er veldig viktig i vår lille bygd, siden det ikke drives noen form for kommunale 
aktiviteter i bygda. 

Vi søker om midler til følgende tiltak: 

1. Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom: 
Ytre Kåfjord idrettslag driver et treningsrom og har ukentlige trimkvelder (både i 
treningsrom og gymsal) for barn, ungdom og voksne.  
 
Formålet med treningsrommet og trimkveldene er at ungdommene skal ha et 
fritidstilbud i egen bygd, der de også sosialiseres med voksne og lærer gode 
treningsteknikker. Vi anser dette fritidstilbudet som et viktig sosialt-/treningstilbud og 
et viktig rusforebyggende tiltak. Treningsrommet er aktivt brukt av ungdom fra 
bygdene Djupvik og Olderdalen både på ukedager og i helger og er dermed et viktig 
aktivitetstilbud for å forebygge bruk av rusmidler. Ungdommene får et tilbud i egen 
bygd og trenger ikke dra ut av bygda for å ”ha noe å gjøre”.  
Ytre Kåfjord Idrettslag eier alt av utstyr på treningsrommet, men trenger mer utstyr, 
siden tilbudet er blitt veldig attraktivt og at mange bruker rommet. Vi leier lokalene 
hos Djupvik/Nordmannvik Bygdehus og betaler en årlig leie til dem. Vi har tidligere 
kunnet gi et gratis treningstilbud for ungdom i alderen 12-19 år på grunnlag av 
rusforebyggende midler. Dette har vært godt mottatt, og vi har fått flere brukere i 
denne aldersgruppen. Dette ønsker vi å videreføre og søker derfor om støtte til dette. 
For å kunne opprettholde et tilbud på treningsrommet søker vi derfor om:  
- Gratis treningsavgift for ungdom 12-19 år: 30 ungdommer x 400 kr= kr. 12000  
- Midler til å kjøpe romaskin (Model E Indoor Rower PM5, romaskin): kr. 12499,- 
- Dekking av leie av lokalene:     kr.12000,- (årlig leiesum) 
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2. Aktivitetstur til Målselv Fjellandsby:  
Ytre Kåfjord Idrettslag har i mange år arrangert en årlig aktivitetstur til Målselv 
Fjellandsby med hjelp av eksterne midler. Turen har vært viktig både for det sosiale 
samholdet i bygda og for å skape interesse for aktivitet hos barn og ungdom. På turen 
bor vi sammen i fjellandsbyen, står på snowboard/ slalomski i bakkene, går på 
langrennski i flotte preparerte løyper, bader i Polarbadet og har felles grilling i 
fjellandsbyens lavvo om kvelden. Dette motiverer ungdommene til å drive med slike 
aktiviteter, noe som absolutt er rusforebyggende. Turen arrangeres i trygge rammer 
med voksne ledsagere. På forrige tur deltok 57 personer, derav ca halvparten barn og 
ungdom. Vi ser at det sannsynlige antallet for neste tur blir 36 barn og ungdom (der av 
18 barn). Som vi kan se av medlemslista er alle ungdommene i bygda nå medlem i 
idrettslaget (også en del i fra Olderdalen), noe som vil si at alle ungdommene i bygda 
vil få dette tilbudet.  

Til dette tiltaket søker vi om dekning av:  

- Overnatting: 3 leiligheter (vil dekke overnatting for ungdommene) á 2295 kr: 
kr.6885 

- Bakkekort (7 ungdommer over 16 år: 380kr x6=2660 kr. 11 ungdommer 12-15: 
300kr x11= 3300kr) Totalt: kr.5960 

- Polarbadet: (125 kr x 18)= kr. 2250 
- Samlet sum: kr.15095,- 

Idrettslagets egenandel vil da være å dekke opphold, bakkekort og polarbadet for alle barn fra 
0-12 år, samt ledsagere.  

 
Med håp om få dekket noen av våre tiltak, som er viktig for bygdas ungdom. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Lise Kristiansen, for Ytre Kåfjord Idrettslag. 
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Fra: Bjørn Even Salamonsen (bes@mecono.no)
Sendt: 19.11.2019 10.45.57
Til: Post Kafjord
Kopi: peterandrebruvold@gmail.com

Emne: RUSFOREBYGGENDE MIDLER 2019
Vedlegg: 
Til Kåfjord Kommune, Kåfjord Ungdomsråd

På vegne av ungdomsarbeidet i den Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen søkes det herved på
rusforebyggende midler 2019.

Vi arrangerer 2 årlige ungdomshelger, hvor vi rullerer på plasser. Våren 2019 var vi på Manndalen skole, nå i høst var
vi på Eidebakken skole på Lyngseidet, og våren 2020 planlegger vi å være i Kåfjorddalen.

Formålet med ungdomshelgene er å skape en rusfri arena hvor ungdom kan knytte bånd og styrke hverandre i troen.
Den Læstadianske vekkelsen har hele tiden jobbet mot det store alkoholforbruket som har vært og er i vårt samfunn,
dette er også noe vi ønsker å lære våre ungdommer.

Vi er i stor grad finansiert ved egenandeler fra ungdom. Et typisk regnskap fra ei helg kan se ut som følger:
Inntekt egenandeler: 50 ungdommer * 300 kr = 15 000
Inntekt egenkapital / tilskudd fra menigheten = 10 000
Kostnad mat, leie lokaler, materiell mv = 25 000

Vår primære målgruppe er ungdommer fra ungdomsskolealder og opp mot 20 år.

Som dere ser av eksempelregnskapet så går vi i underskudd på hver helg, så all støtte mottas med takk.
Vi tillater oss å søke et tilskudd fra dere på kr 20 000, som da vil gå til å dekke overforbruk på to ungdomshelger -
og kanskje tillate oss å tilby ungdommene noe mer ved senere anledning.

Kopi: Leder for ungdomsarbeidet, Peter Bruvold

Med vennlig hilsen

Bjørn-Even Salamonsen
Kasserer

Tlf 929 94 650
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Fra: terjelille@gmail.com
Sendt: 19.11.2019 20.20.09
Til: Post Kafjord
Kopi: regnskap@ikil.no

Emne: Rusforebyggende midler 2019
Vedlegg: 

Søker med dette om 5.000kr i rusforebyggende midler for Norway Cup tur 2020.

Indre Kåfjord Idrettslag har et samarbeidslag i fotball som skal reise til verdens største fotballturnering `Norway Cup` som arrangeres
26.07-01.08 2020. Denne turneringen arrangeres kun en gang i året, å er et samlingspunkt for mange tusen unge fotballspillere. Der det
sosiale er en vel så stor del som det fotballmessige. Internasjonale fotballspillere har de senere år reklamert mot rus, i Norge har vi sett
spillere som bærer armbånd med skrifta `MOT` som viser dette.

Laget har 16 spillere som er født i tidsrommet 2005-2008 og en fra 2010, dette er en aldersgruppe som faller inn under kriteriene til
rusforebyggende midler.
Spillerne er fordelt med 4 fra Manndalen, 8 fra Birtavarre og 4 fra Olderdalen.

Turen til Norway Cup er kostnadsberegnet til ca.180.000kr. Inkludert er hotell, fly, felles mat, reisekostnader til 4 ledsagere og trener.
Laget har hittil samlet inn 83.000kr.
Det er planlagt dugnadsalg av toalettpapir som vil innbringe ca 15.000.
17.mai arrangement 2020 vil gi ca 20.000kr
Andre inntekter som loddsalg o.l 30.000kr
Rusforebyggende midler 5.000kr
Totalt 153.000kr

Egenandelen pr. Spiller skal dekke det vi ikke klarer og samle inn.

Hilsen foreldregruppa til samarbeidslaget
Terje Lilleberg
Einebakkveien 62
9147 Birtavarre

- kopi regnskap IKIL
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Søknad – Rusforebyggende midler  

Kåfjord Ungdomsråd  

Søker:  

KåfjordLan v/ Gabriel Strømnes  

Org.nr 917 274 797 

 

 

KåfjordLan  

KåfjordLan er rusfritt dataspilltreff for å samle ungdommen i Kåfjord og i Troms. KåfjordLan er nå i 

oppstartsfasen av å arrangere et nytt lan (sist arrangert i 2016), og består av en gruppe på 6 

ungdommer i alderen 13-17 år.  

Hvorfor ønsker vi å arrangere et lan? 

Vi ønsker å arrangere et lan for å samle ungdommen. Vi ønsker å skape et rusfritt og forbyggende 

arrangement for alle ungdom mellom 13 – 18 år. Vi ønsker å skape et arrangement for å være sosial, 

spille sammen og bli kjent med nye folk. Det er stor interesse for et lan i Kåfjord, og noe som har 

vært savnet i de årene det har ligget nede.  

Antall deltakere 

I styret til KåfjordLan er det 6 medlemmer i alderen 13 – 17 år. Men når lanet arrangeres i juli 2020 

vil det være plass til 50 stykker i lokalet.  

Hva søkes det om?  

Det søkes om støtte til innkjøp av pc og crewgensere til arrangørene.  

For å starte arbeidet og planlegging av lanet trenger vi en PC som kan brukes til søknadsskriving, 

budsjett og annet arbeid knyttet opp mot planlegging. Under arrangementet kan PCen brukes til 

musikk.  

Crewgenere søker om støtte til for profilering og reklame. Når gensere brukes synliggjøres også 

KåfjordLan og vi skaper oppmerksomhet om at noe skal skje.  

Budsjett 

HVA SUM KOMMENTAR 

PC  2795 Lenovo Ideapad S130 14 

Office-pakke 899 Office 365 Home – årsabb. 

Produksjon av gensere 2400 6 gensere á 400,-  

SUM 6094  

 

Vi søker med dette om støtte fra rusforebyggende midler fra Kåfjord Ungdomsråd på 6094,- 

 

20.11.2019 

Gabriel Strømnes f/ KåfjordLan  
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Fra: Eline Petrine Johansen (elinejo@gmail.com)
Sendt: 25.11.2019 22.48.34
Til: Post Kafjord
Kopi: 

Emne: Søknad om midler til skyss fra Kåfjord til Nord-Troms Pride, 06.06.19
Vedlegg: 
Søknad om midler for at unge fra Kåfjord får skyss og servering under Nord‐Troms Pride som
arrangeres i Nordreisa 06.06.19

Jeg søker med dette om kroner 30 000 for å gjøre det enkelt for alle, og spesielt unge mennesker
fra Kåfjord, å delta på Nord‐Troms Pride som skal arrangeres i Nordreisa for aller første gang 6.
juni 2020. Jeg har blitt med som frivillig i produksjonsteamet i Nord‐Troms Pride. Vi har ikke fått
konstituert oss ennå, og planene og programmet for arrangementet er ikke spikret ennå. Men‐ vi
vet at vi ønsker å sette opp busser fra kommunene i Nord‐ Troms til Nordreisa, og at alle som blir
med bussen skal få mat og drikke ombord, og i tillegg et måltid mat i Nordreisa. Økonomi og at
man ikke har noen til å skysse seg til Nordreisa skal ikke være årsaken til at unge mennesker ikke
får delta på dette arrangementet.

Nord Troms Pride har ennå ikke et organisasjonsnummer og egen bankkonto, men iløpet av
inneværende uke vil dette være på plass. 

Nord‐Troms Pride håper å kunne omdisponere midlene etter avtale om dette blir nødvendig.

For mer informasjon om arrangementet, se:

https://www.framtidinord.no/nyheter/2019/11/21/Feirer‐kj%C3%A6rlighet‐og‐mangfold‐
20447921.ece

https://www.framtidinord.no/pluss/2019/11/23/For‐Eline‐er‐det‐viktig‐å‐vise‐at‐det‐også‐i‐Nord‐
Troms‐er‐en‐plass‐for‐alle‐20457082.ece?
fbclid=IwAR3TWBgiLD66AAAYObTYQcOJd_IhwVwbG3jaIzFvfm6eeE8fhPLnyCXutsw

Nord‐Troms Pride har en egen facebookside: 

https://www.facebook.com/nordtromspride/

Ta gjerne kontakt for mere informasjon

Vennlig hilsen
på vegne av Nord‐Troms Pride
Eline Petrine Johansen tlf 992 62 657

-- 
Ustitlaš dearvvuođat
Beste hilsen 
Eline Petrine
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Fra: Eline Petrine Johansen (elinejo@gmail.com)
Sendt: 25.11.2019 22.36.47
Til: Post Kafjord
Kopi: Knut Skomedal

Emne: Søknad, rusforebyggende midler UKM
Vedlegg: 
Søknad, rusforebyggende midler Nord‐Troms UKM 2020

UKM (Ung Kultur møtes) Kåfjord har slått seg sammen med UKM Skjervøy og UKM Nordreisa. I 2020
planlegger vi det fjerde UKM arrangert i samarbeid med andre kommuner, og det andre i rekken
av Nord‐Nord Troms UKM.

UKM Kåfjord har ikke noe eget budsjett. Kulturskolen har tatt ansvaret for UKM etter at
kulturkonsulenten trakk seg ut av arbeidet, og ny kulturkonsulent ble ansatt.Det har dessverre ikke
fulgt noen midler med oppgaven. Akkurat nå er det ingen i Kulturskolen som har ressurser i jobben
sin til å arrangere UKM, og denne søknaden skriver undertegnede av entusiasme og frivillighet.
Forhåpentligvis vil det settes av noe midler til å arbeide med UKM kommende semester.

Et av de store satsingsområdene i UKM er å la ungdom selv ta så mye ansvar som mulig for
arrangementet lokalt, og også å ta administrativt ansvar i fylkesUKM. I Kåfjord har vi en liten
gruppe med Unge Arrangører som har begynt å ta ansvar for arrangementet‐ både lokalt,
interkommunalt og på fylkesnivå, og vi ønsker spesielt å satse videre på disse kommende år. Nytt
av året er en satsing på e‐sport i UKM. Vi håper å kunne lage et spennende program for ungdom fra
nordtromskommunene, og tror kanskje at ei satsing på e‐sport vil kunne trekke til seg enda flere
ungdom‐ spesielt de som helst sitter hjemme og spiller. For å gjøre dette har vi behov for å kunne
planlegge sammen med de som kan e‐sport, og utgiftene til å drive Unge arrangører vil derfor øke
ytterligere.

På vegne av Unge arrangører i Kåfjord UKM søker jeg om midler til tre ulike UKM arrangementer
som skal foregå våren 2020. Midlene vil kunne administreres gjennom Kulturskolen.

1 UKM Unge arrangører UA‐helg på Skjervøy
Siste helga i januar arrangerer de tre kommunene en helg for å kurse distriktets unge UKM
arrangører. Vi søker om 23 000 kroner for å dekke hotell, mat og reise for 5 ungdommer og en
voksen.

2. Skyss til Nord nord‐Troms UKM på Skjervøy
I forbindelse med forberedelser og gjennomføring av det interkommunale UKM 2020 på Skjervøy
søker vi om  midler til skyss både av Unge arrangører og deltagere/publikum med buss fra
Manndalen via alle bygdene og til Skjervøy. Vi søker om en delfinansiering på 15 000 kroner,
eventuelt en fullfinansiering av skyss estimert til 25 000 kroner (to dager UKM arrangement dersom
det blir mange påmeldte, i tillegg til skyssing med privat bil for unge arranglrer) 

3. Oppbygging av UKM med vekt på e‐sport
Vi søker om 10 000 kroner for å kunne starte arbeidet med å utvikle UKM til en arena for e‐sport.
Vi må knytte til oss folk som har greie på dette, og vil også søke mer ekstern fianisiering. En start‐
støtte til arrangementet vil gjøre det mulig å starte arbeidet med å utvikle UKM som en arena for
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e‐sport. 

For alle de tre arrangementene søker vi om å få lov til å endre på hvordan midlene brukes etter
avtale. Vi har ikke begynt arbeidet i UKM UA ennå, og det er viktig at ikke jeg som voksen
tilrettelegger tar makta fra de Unge arrangørene, Derfor håper jeg at ungdommene i UA ved en
eventuell tildeleing kan få være ansvarlig for å avtale med tildeler om hvordan midlene kan
brukes på en måten de mener er mest hensiktsmessig. Jeg står som søker nå for å rekke tidsfristen

Ta gjerne kontakt om noe skulle være uklart

Vennlig hilsen
Eline Petrine Johansen på Kulturskolen tlf 992 62 657

-- 
Ustitlaš dearvvuođat
Beste hilsen 
Eline Petrine
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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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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -195 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 19.11.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/19 Ungdomsrådet 04.12.2019 

 

Klubben i Birtavarre 

Henvisning til lovverk: 
 

Rådmannens innstilling 
1. Kåfjord Ungdomsråd drøfter og besvarer spørsmålene stilt nederst i saksfremlegget. 
2. Kåfjord Ungdomsråd tar stilling til det innmeldte forslaget om å flytte ungdomsklubben i 

Birtavarre til nytt lokale.  
3. Kåfjord Ungdomsråd gir sine skriftlige besvarelser og innspill til kulturkonsulenten som 

tar med innspillene tilbake til administrasjonen.  
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering 
Det er innkommet forslag om å vurderer hvor vidt det er mulig å flytte ungdomsklubben i 
Birtavarre fra samfunnshuset til det gamle helsesenteret. Forslaget er meldt inn av en 
ungdomsrådsrepresentant som har drøftet saken med klubbleder tidligere.  
 
I sin henvendelse skriver representanten blant annet at idéen kom etter å ha vært med på 
diskusjoner omkring budsjett i formannskapet, ettersom flytte-tiltaket er noe som kan gjøre at 
kommunen kan spare en del penger på sikt. I dag betaler kommunen i underkant av 140 000,- 
kroner for husleie fordelt på 3 klubber i året. Som det står videre i henvendelsen, eier 
kommunen selv det gamle helsesenteret, som nå står tomt. Ved å flytte klubbtilbudet dit, slipper 
kommunen å betale husleien man i dag betaler for samfunnshuset.  
 
Representanten foreslår å bruke den gamle helsesøsterdelen på sykehjemmet og søke midler til å 
male/ gjøre det om til «ungdommenes møtested». Så lenge klubben holder til i lokaler 
kommunen ikke eier, har man ikke mulighet til å gjøre noe med eksempelvis vegger og gulv. 
Representanten skriver videre at dette gjør at man ikke har mulighet til å gjøre det koselig, noe 
som er synd for ungdommene som bruker tilbudet. I tillegg forekommer det at klubben må 
avlyses grunnet arrangementer som begravelser osv., noe man vil unngå ved å ha det i 
kommunens egne lokaler.  
 
Et usikkerhetsmoment i denne saken, som må tas med i vurderingen, er at Kåfjord kommune per 
dags dato har lyst ut det gamle helsesenteret og er dermed interessert i å selge det. Det vil si at 
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dersom det dukker opp en interessert kjøper, så kan bygget bli solgt i løpet av veldig kort tid. 
Det betyr at man risikerer at klubben igjen må flyttes/ legges ned der, dersom man flytter den 
over til helsesenteret. Dette er noe som er vanskelig å anslå tidspunkt for, og det er heller ikke 
sikkert man vil få solgt bygget, noe som gjør saken vanskelig å vurdere.  
 
Til sammenlikning med utgiftene for husleie for fritidsklubbene, så er det satt av cirka 10 000,- 
til forebyggende tiltak, aktiviteter for barn og unge, i budsjett. I en nylig spørreundersøkelse for 
barn og ungdom på skolene i Kåfjord, så kommer det blant annet frem at:  
 

 27 av 97 respondenter er ikke på klubb 
 53 av 97 er noen ganger på klubb, av disse er 34 stk. der en gang i uka, mens 19 er der 

sjeldnere enn det 
 Kun 17 er på klubb hver gang den er åpen 

 
Av dette kan man se at andelen av fritidsklubb-midlene som går til husleie er mye større enn 
andelen som går til å skape aktiviteter. Man kan også se at de fleste ungdommene i Kåfjord ikke 
bruker klubben hver gang den er åpen, men heller 1 gang i uken eller sjeldnere.  
 
Undersøkelsen viste videre at det ungdommene ønsker seg i klubben er veldig variert, men to 
fellesnevnere som gikk igjen i mange av besvarelsene var at de ønsker seg flere aktiviteter, samt 
at klubben handler om å være sosial med vennene sine. Andre ting som nevnes som 
ungdommene ønsker seg inn i klubbtilbudet er:  
 

 Ridning, volleyball, turn, skuterkjøring, fotball, håndball, turn, dans 
 Turneringer i hallen, andre turneringer enn bordtennis, nyttårsturnering for alle 

ungdommer 
 Bedre/ nyere spill, gameklubb, lan 
 Trampoliner 
 Flere biljardbord  
 Matlaging 
 Quiz/ kahoot 
 Tromsø-turer, reise til steder 
 Instrumenter 

 
Dersom man skal ta resultatene i undersøkelsen til følge, må man legge til grunn at Kåfjord-
ungdommer ønsker seg flere og mer varierte aktiviteter inn i klubbtilbudet. Dette skal Kåfjord 
ungdomsråd tenke på når de skal diskutere følgende spørsmål: 
 

1. I dag er det 3 klubber i Kåfjord kommune. Etter å ha vært på alle skolene i Kåfjord, 
viser fritidsklubb-undersøkelsen som kulturkonsulenten og ungdomskontakten har 
laget at kun 17 stk. fra 6-10. klasse er på klubben hver gang den er åpen. Det betyr at 
man betaler mye husleie for et tilbud som ikke så mange bruker ofte. Tenk dere at vi 
vil at så mange som mulig skal være på junior- og ungdomsklubben. Hvordan kan man 
forandre på klubbene for å få flere til å gå der?  

 
2. Se for dere at dere kan bruke pengene som i dag brukes til husleie (140 000,-) og til 

aktiviteter (10 000,-) til å organisere klubben akkurat som dere vil. Beskriv hvordan 
dere ville ha brukt pengene og hvordan klubben i Kåfjord ville blitt annerledes. Dere 
kan gjerne lage en årskalender som beskriver hvordan dere vil gjøre det.  

 
Stikkord: 1 eller 3 klubber?  
Buss til og fra klubben? 
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Leie inn folk til å ha kurs?  
Arrangere turneringer? 
Andre åpningstider?  
Helge-klubb?  
Klubb hver dag eller 1 gang i uka med mer aktivitet?  
Klubb hver dag eller klubb enda sjeldnere, men med mer innhold som for eks. turer til 
Tromsø, klatrepark osv.  
 

3. Hva tenker dere om å flytte klubben? Vil dere flytte klubben selv om bygget er til 
salg? Vil dere samle alle klubbene i ett bygg?  

 
 
Kåfjord ungdomsråd diskuterer spørsmålene over i grupper og formulerer sine svar skriftlig.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -193 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 22.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/19 Ungdomsrådet 04.12.2019 

 

Nyttårs-turnering 2020 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Fremmes uten innstilling.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Tatt opp i møte 14.10.19.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -191 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 22.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/19 Ungdomsrådet 04.12.2019 

 

Veilys på toppen av Biedebakken og innover 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Fremmes uten innstilling.  
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Tatt opp i møte 14.10.19.  
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -192 

Arkiv: C83 

Saksbehandler: Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 22.10.2019 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/19 Ungdomsrådet 04.12.2019 

 

Tiltak for eldre 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Fremmes uten innstilling.  
 
 
 
 

Saksopplysninger/ Vurdering 
Tatt opp i møte 14.10.19.  
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