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PS 26/19 Om reglement for Kåfjord ungdomsråd 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.12.2019  

Behandling: 
Ungdomsrådet gjennomgikk nåværende reglement for Kåfjord ungdomsråd og forslag til 
endringer med bakgrunn i ny kommunelov. Ungdomsrådet ønsket følgende endring relatert til 
valg av representanter: Elevrådene på de enkelte skolene innhenter informasjon om hvem som 
ønsker å være med i ungdomsrådet på sin skole i alderen 13-16 år. Deretter stemmer elevrådet 
over innmeldte kandidater og velger inn sine 2 faste +1 vararepresentanter ut ifra hvilke tre som 
får flest stemmer. Bakgrunnen for denne endringen i allerede foreslått endring i reglement, er at 
Kåfjord ungdomsråd ønsker at også elever utenfor elevråd skal få mulighet til å melde sin 
interesse for å være med i ungdomsrådet.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Reglement for Kåfjord ungdomsråd vedtas som foreslått med følgende endring i nytt punkt f): 
Representantene velges inn av skolenes elevråd og følger følgende fordeling:  
2 representanter fra Olderdalen skole (+ 1 vara), 2 representanter fra Manndalen skole (+ 1 
vara), 2 representanter fra Indre Kåfjord skole (+ 1 vara) og 2 representanter fra videregående 
skole*. 
Valget foregår slik at elevrådene på de enkelte skolene innhenter informasjon om hvem som 
ønsker å være med i ungdomsrådet på sin skole i alderen 13-16, for så å velge ut 2 + 1 vara ut 
ifra dette utvalget. Elevrådet stemmer over innmeldte kandidater og de tre kandidatene med flest 
stemmer blir henholdsvis representanter og vararepresentanter.  
*Dersom ingen vgs-elever fra Kåfjord er representert i elevråd, sendes forespørsel ut til 
tidligere ungdomsrådsrepresentanter og/ eller andre Kåfjord-elever ved omkringliggende vgs-
skoler.   
 
Nytt reglement for Kåfjord ungdomsråd vedtas derfor som følger: 
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 velges av kommunestyret og opprettes, samt organiseres i henhold til 
bestemmelsene i kommuneloven, jf. §5-2, og forskrift om medvirkningsordninger, jf. §1-
3. 

b) Ungdomsrådet består av inntil 8 medlemmer som møter fast + 3 varamedlemmer. 
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) Representantene velges inn av skolenes elevråd og følger følgende fordeling: 2 

representanter fra Olderdalen skole (+1 vara), 2 representanter fra Manndalen skole (+1 
vara), 2 representanter fra Indre Kåfjord skole (+1 vara) og 2 representanter fra 
videregående skole*. Valget foregår slik at elevrådene på de enkelte skolene innhenter 
informasjon om hvem som ønsker å være med i ungdomsrådet på sin skole i alderen 13-
16, for så å velge ut 2 +1 vara ut ifra dette utvalget. Elevrådet stemmer over innmeldte 
kandidater og de tre kandidatene med flest stemmer blir henholdsvis faste representanter 
og vararepresentanter. *Dersom ingen vgs-elever fra Kåfjord er representert i elevråd, sendes 



forespørsel ut til tidligere ungdomsrådsrepresentanter og/ eller andre Kåfjord-elever 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. 

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. 
 
 

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 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.  
 
§ 5. Opplæring og økonomi  
a) 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 
NordTroms. 
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.  
 
 
 

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

PS 27/19 Aksjon Ungdomsråd for Nord-Norgebanen 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.12.2019  

Behandling: 
Kåfjord ungdomsråd gjennomgikk henvendelsen fra Lyngen ungdomsråd.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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. 

 
 
 
 

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. 

 



PS 28/19 Behandling av søknader om rusforebyggende midler 2019 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.12.2019  

Behandling: 
Kåfjord ungdomsråd gjennomgikk alle innkomne søknader- totalt 7 stykk- og behandlet de 
enkeltvis ut ifra vedtatte tildelingskriterier.  
 
Ytre Kåfjord idrettslag 
Tiltak 1: Dekning av treningsavgift for ungdom 
Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker.  
 
Tiltak 2: Innkjøp av romaskin 
Søknaden avslås jamfør punkt 6 i tildelingskriteriene: Det kan kun søkes om midler til innkjøp av utstyr 
inntil kr. 5000,-.  
 
Tiltak 3: Leie av lokaler 
Søknaden avslås da dette tiltaket ikke utelukkende kommer barn og unge, rusforebyggende midlers 
målgruppe, til gode, og av budsjettmessige årsaker.  
 
Tiltak 4: Aktivitetstur til Målselv 
Kåfjord ungdomsråd synes tiltaket er fint og tiltaket støttes med kr. 7000,- til dekning av overnatting for 
ungdom på aktivitetstur til Målselv.  
 
Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen 
Kåfjord ungdomsråd roser ungdomshelgene til ungdomsgruppa i den Luthersk-Læstadianske 
Menigheten, Lyngenretningen, og støtter tiltaket med kr. 5000,-.  
 
Foreldregruppa til samarbeidslaget (IKIL, MUIL og OIK)  
Kåfjord ungdomsråd synes det er flott man har tatt initiativ til samarbeid på tvers av klubber og bygder 
og innvilger full støtte, kr. 5000,- til tiltaket.  
 
Kåfjordlan 
Kåfjord ungdomsråd henviser til punkt punkt 6 i tildelingskriteriene: Det kan kun søkes om midler til 
innkjøp av utstyr inntil kr. 5000,-, og tildeler derfor kr. 5000,-  
 
Manndalen jeger- og fiskerforening 
Kåfjord ungdomsråd synes det er positivt at foreningen ønsker å tilby gratis kurs for ungdom og tror det 
er et tilbud som favner også ungdom utenom annen organisert aktivitet. Tiltaket støttes derfor med kr. 
28 000,-.  
 
UKM Kåfjord 
Tiltak 1: UKM Unge-arrangører-helg på Skjervøy 
Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker.  
 
Tiltak 2: skyss til Nord-Troms UKM på Skjervøy 
Søknaden avslås av budsjettmessige årsaker.  
 
Tiltak 3: oppbygging av UKM med fokus på e-sport  
UKM Kåfjord roses for sitt arbeid med ung kultur møtes og for sitt ønske om å tenke nytt. Tiltaket støttes 
derfor med kr. 10 000,-, med forbehold om at midlene brukes på dette.  
 
Nord-Troms Pride 
Kåfjord ungdomsråd synes det er fint man ønsker å skape en arena for inkludering i Nord-Troms. Da 
ikke søker var en registrert organisasjon på søketidspunktet, avslås søknaden, men søker oppfordres til å 
søke om midler når organisasjonsnummer er på plass.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 
Midler tildelt av Kåfjord ungdomsråd ved fordeling av rusforebyggende midler for 2019: 
  
YKIL  7 000,- 
Luthersk-Læstadianske Menighet, Lyngenretningen 
 

 5 000,- 

Foreldregruppa til samarbeidslaget (IKIL, MUIL og OIK)  
 

 5 000,- 

Kåfjordlan  5 000,- 
Manndalen jeger- og fiskerforening  
 

28 000,- 

UKM Kåfjord 10 000,- 
Totalt 60 000,- 
 
Alle som blir innvilget tilskudd må sende inn regnskap og rapport innen 3. mnd. etter 
gjennomførelse. Ubenyttede midler eller midler som er brukt til annet enn omsøkt kan kreves 
tilbakebetalt. 
 
 
 
 

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.  

 

PS 29/19 Klubben i Birtavarre 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.12.2019  

Behandling: 
Kåfjord ungdomsråd drøftet spørsmålene stilt i saksfremlegget.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kåfjord ungdomsråd ønsker klubben i Birtavarre flyttet til det gamle helsesenteret, i 

helsesøster-delen.  
2. Kåfjord ungdomsråd ønsker en felles klubb i Kåfjord. 
3. Kåfjord ungdomsråd ønsker at felles klubb skal ligge i Birtavarre. 
4. Kåfjord ungdomsråd foreslår felles klubb til onsdager og fredager.  
5. Kåfjord ungdomsråd ønsker seg en endret struktur på åpningstidene ved at kun 10. kl og 

oppover kan være tilstede etter kl. 22.  
6. Kåfjord ungdomsråd stiller seg bak følgende ønsker for klubben i Kåfjord: ønsker flere 

turer med klubben, ønsker seg klubblokaler man kan gjøre til «sitt eget», ønsker seg 
skyss til og fra klubben, ønsker seg flere turneringer med premiering, ønsker seg mer og 



bedre spill-utstyr, ønsker seg mer aktivitet på Facebook og mindre salg av godteri på 
klubben.  

 
 
 
 
 

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.  
 

PS 30/19 Nyttårs-turnering 2020 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.12.2019  

Behandling: 
Kåfjord ungdomsråd søker ikke om rusforebyggende midler til tiltaket.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Dersom nyttårs-turnering skal avholdes i 2020 må Kåfjord ungdomsråd finne midler til 
gjennomføring.  
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Fremmes uten innstilling.  
 
 

PS 31/19 Veilys på toppen av Biedebakken og innover 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.12.2019  

Behandling: 
Kulturkonsulenten orienterte om svar fra kommunens VVA-ingeniør i saken. En av 
representantene i Kåfjord ungdomsråd orienterte om at saken også var blitt tatt opp i barnas og 
ungdommenes kommunestyre og at saken nå er lagt inn i handlingsprogrammet i 
trafikksikkerhetsplanen.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Ungdomsrådet tar saksopplysningene til orientering og følger opp saken videre.  



 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Fremmes uten innstilling.  

PS 32/19 Tiltak for eldre 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 04.12.2019  

Behandling: 
Kåfjord ungdomsråd tok opp saken i møte 14.10.19. En representant ønsket å igangsette tiltak 
for eldre i kommunen.  
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Representant Veronje Simonsen følger opp arbeidet i den ny-oppstarta ungdomsforeningen. 
 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Fremmes uten innstilling.  
 
 


