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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -212 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 04.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/20 Ungdomsrådet 18.02.2020 

 

Valg av nestleder i Kåfjord ungdomsråd/ Káivuona nuoraidráđđi/ Kaivuonon 
nuortenraati 

Henvisning til lovverk: 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem for behandling i ungdomsrådet. 
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Jimmy Blomli overtok som nestleder etter Oliver Løvli i januar 2019. Nestleder velges årlig, men 
kan ta gjenvalg om det er ønskelig. Jimmy Blomli kan derfor stille til gjenvalg som nestleder dersom 
ønskelig.  
 
Nestleder kan bli delegert saker fra leder ved behov. Nestleder kan også avlaste og/ eller bistå leder 
dersom store oppgaver skal utføres eller arbeidet krever flere. Dessuten skal nestleder overta 
lederens rolle ved møtefravær og i andre sammenhenger. 
 
Da ungdomsrådet ble valgt på nytt i januar 2019, grunnet ny sekretær for rådet og behov for «en ny 
start», har alle representantene ett år igjen i rådet før de eventuelt må stille til gjenvalg. Dette med 
mindre brudd på ungdomsrådets reglement sin paragraf 3, som sier at ungdomsrådets medlemmer er 
pliktige til å møte på 3 av 5 møter årlig, eller melde forfall med gyldig fraværsårsak for å beholde 
sin plass i rådet.  
 

Vurdering: 
Å være nestleder betyr at man må være engasjert og interessert i å jobbe fram viktige saker for 
ungdom gjennom ungdomsrådet. I likhet som for leder, er det viktig å ha en god dialog med 
sekretæren i rådet, samt med resten av ungdomsrådet. Dialogen med leder er den aller viktigste å ha.  
 
Den som velges må vurdere kapasitet eller mulighet til å inneha dette vervet.  
 
Saken legges fram til ungdomsrådet til behandling.
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -213 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 04.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/20 Ungdomsrådet 18.02.2020 

 

Valg av representant + vara fra Kåfjord ungdomsråd/ Káivuona 
nuoraidráđđi/ Kaivuonon nuortenraati til Formannskapet 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem for behandling i ungdomsrådet.  
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
I januar 2019 ble Mathias Nilsen valgt som ungdomsrådets faste representant til Formannskapet. 
Ingeborg Wennberg-Mo ble valgt som varamedlem. Representantene velges for ett år, men kan 
stille til gjenvalg. Da ungdomsrådet ble valgt på nytt i januar 2019, grunnet ny sekretær for rådet og 
behov for «en ny start», har alle representantene ett år igjen i rådet før de eventuelt må stille til 
gjenvalg. Dette med mindre brudd på ungdomsrådets reglement sin paragraf 3, som sier at 
ungdomsrådets medlemmer er pliktige til å møte på 3 av 5 møter årlig, eller melde forfall med 
gyldig fraværsårsak for å beholde sin plass i rådet.  
 
Det har siden 2016 blitt valgt to medlemmer til formannskapet: ett medlem og ett varamedlem. Som 
ved møter i andre utvalg gis det møtegodtgjørelse og fri fra skole til deltakelse, under forutsetning av 
at det ikke er tentamen, eksamen eller andre viktige ting som skjer i skoletiden.  
 
Høsten 2019 ble det avholdt et møte angående rutiner i ungdomsrådet relatert til innkalling, 
belastning per representant, deltakerbevis med mer. Tilstede på møtet var ungdomsrådets sekretær, 
kommunalsjef for oppvekst og alle 3 skolenes rektorer. På bakgrunn av at mange av møtene i de 
ulike utvalgene er lange og hyppige, ble man i møtet enige om at ungdomsrådets sekretær skal legge 
til rette for at det blir tilnærmet lik belastning per ungdomsrådsrepresentant. Dette ble senere tatt inn 
i ungdomsrådets reglement, som nå har et punkt som lyder som følger:  
 
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.  
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Vararepresentanten kan også avlaste det faste medlemmet dersom han/ hun ikke kan stille.  
 
 

Vurdering: 
I likhet som med i kommunestyret, er det viktig at ungdomsrådet er representert også i 
Formannskapet. Dette organet behandler kultursaker som i høyeste grad berører ungdom. I 
tillegg er de planinstans- og plansaker vil som regel ha stor betydning for hvordan kommunen 
vår skal se ut framover. Innspill fra ungdommen her er derfor svært viktig for at ungdommen 
skal bli hørt i utviklingen og planleggingen av Kåfjord kommune.  
 
Ungdomsrådets reglement sitt nye punkt om totalbelastning per representant kan påvirke hvor 
vidt enkelte medlemmer kan stille til valg som fast representant eller vara i Formannskapet. 
Medlemmer som allerede har et verv, prioriteres under de som ikke har det.  
 
Som for alle andre verv er det viktig at medlemmer som stiller til valg har lyst, kapasitet og 
mulighet til å påta seg rollen. Det er også en svært viktig del av rollen som fast representant å si 
ifra i god tid dersom man ikke kan møte slik at vara kan innkalles tidsnok.   
 
Valg av representanter til Formannskapet legges frem til behandling i ungdomsrådet. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -215 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 04.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/20 Ungdomsrådet 18.02.2020 

 

Valg av representant + vara fra Kåfjord ungdomsråd/ Káivuona 
nuoraidráđđi/ Kaivuonon nuortenraati til UOO 

Henvisning til lovverk: 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem for behandling i ungdomsrådet.  
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Januar 2019 ble Kine Monsen valgt som fast representant til hovedutvalget for oppvekst og omsorg 
(HOO). Veronje Simonsen ble valgt som varamedlem. Representantene velges for ett år, men kan 
stille til gjenvalg.  
 
Da ungdomsrådet ble valgt på nytt i januar 2019, grunnet ny sekretær for rådet og behov for «en ny 
start», har alle representantene ett år igjen i rådet før de eventuelt må stille til gjenvalg. Dette med 
mindre brudd på ungdomsrådets reglement sin paragraf 3, som sier at ungdomsrådets medlemmer er 
pliktige til å møte på 3 av 5 møter årlig, eller melde forfall med gyldig fraværsårsak for å beholde 
sin plass i rådet.  
 
Som nedfelt i ungdomsrådets reglement, har ungdomsrådet møte- og forslagsrett med 1 representant 
i UOO i saker som ikke er taushetsbelagte. 
 
Høsten 2019 ble det avholdt et møte angående rutiner i ungdomsrådet relatert til innkalling, 
belastning per representant, deltakerbevis med mer. Tilstede på møtet var ungdomsrådets sekretær, 
kommunalsjef for oppvekst og alle 3 skolenes rektorer. På bakgrunn av at mange av møtene i de 
ulike utvalgene er lange og hyppige, ble man i møtet enige om at ungdomsrådets sekretær skal legge 
til rette for at det blir tilnærmet lik belastning per ungdomsrådsrepresentant. Dette ble senere tatt inn 
i ungdomsrådets reglement, som nå har et punkt som lyder som følger:  
 
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.  
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Vararepresentanten kan også avlaste det faste medlemmet dersom han/ hun ikke kan stille.  
 

Vurdering: 
I oppvekstutvalget behandles saker som har betydning for skolehverdagen til elevene. I tillegg 
drøftes helse- og helsefremmende tiltak, noe som berører alle i kommunen- inkludert ungdommen. I 
2020 er det også mange folkehelserettede prosjekter på gang i Kåfjord kommune, hvor barn og unge 
står i fokus. I slike saker er innspill fra ungdommen essensielt.  
 
Ungdomsrådets reglement sitt nye punkt om totalbelastning per representant kan påvirke hvor 
vidt enkelte medlemmer kan stille til valg som fast representant eller vara i UOO. Medlemmer 
som allerede har et verv, prioriteres under de som ikke har det.  
 
Som for alle andre verv er det viktig at medlemmer som stiller til valg har lyst, kapasitet og 
mulighet til å påta seg rollen. Det er også en svært viktig del av rollen som fast representant å si 
ifra i god tid dersom man ikke kan møte slik at vara kan innkalles tidsnok.   
 
Valg av representanter til UOO legges frem til behandling i ungdomsrådet. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -214 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 04.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/20 Ungdomsrådet 18.02.2020 

 

Valg av representant + vara fra Kåfjord ungdomsråd/ Káivuona 
nuoraidráđđi/ Kaivuonon nuortenraati til UMDU 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem til behandling i ungdomsrådet.  
 
 
 
 

Saksopplysninger: 
I januar 2019 ble Aleksander Hansen valgt som fast ungdomsrådsrepresentant i hovedutvalget for 
miljø, drift og utvikling (HMDU). Tony Cock ble valgt til varamedlem. Representantene velges for 
ett år, men kan stille til gjenvalg. 
 
Da hele ungdomsrådet ble valgt på nytt i januar 2019, grunnet ny sekretær for rådet og behov for «en 
ny start», har alle representantene ett år igjen i rådet før de eventuelt må stille til gjenvalg. Dette med 
mindre brudd på ungdomsrådets reglement sin paragraf 3, som sier at ungdomsrådets medlemmer er 
pliktige til å møte på 3 av 5 møter årlig, eller melde forfall med gyldig fraværsårsak for å beholde 
sin plass i rådet. 
 
Nedfelt i vedtektene for Kåfjord Ungdomsråd står det at rådet har rett til å stille med én representant 
i hovedutvalget for miljø, drift og utvikling (UMDU). I saker som ikke er taushetsbelagte har valgt 
representant møte- og forslagsrett.  
 
Høsten 2019 ble det avholdt et møte angående rutiner i ungdomsrådet relatert til innkalling, 
belastning per representant, deltakerbevis med mer. Tilstede på møtet var ungdomsrådets sekretær, 
kommunalsjef for oppvekst og alle 3 skolenes rektorer. På bakgrunn av at mange av møtene i de 
ulike utvalgene er lange og hyppige, ble man i møtet enige om at ungdomsrådets sekretær skal legge 
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til rette for at det blir tilnærmet lik belastning per ungdomsrådsrepresentant. Dette ble senere tatt inn 
i ungdomsrådets reglement, som nå har et punkt som lyder som følger:  
 
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.  
 
Vararepresentanten kan også avlaste det faste medlemmet dersom han/ hun ikke kan stille.  

Vurdering: 
Ungdomsrådets representanter har en viktig oppgave i form av å være ungdommenes talerør i alle 
saker som angår ungdom. Å ha en representant i UMDU vil derfor være et viktig ledd i å få frem 
ungdommenes synspunkter.  
 
Ungdomsrådets reglement sitt nye punkt om totalbelastning per representant kan påvirke hvor 
vidt enkelte medlemmer kan stille til valg som fast representant eller vara i UMDU. Medlemmer 
som allerede har et verv, prioriteres under de som ikke har det.  
 
Som for alle andre verv er det viktig at medlemmer som stiller til valg har lyst, kapasitet og 
mulighet til å påta seg rollen. Det er også en svært viktig del av rollen som fast representant å si 
ifra i god tid dersom man ikke kan møte slik at vara kan innkalles tidsnok.   
 
Valg av representanter til UMDU legges frem til behandling i ungdomsrådet. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -217 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 11.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/20 Ungdomsrådet 18.02.2020 

 

Valg av 2 representanter til RUST 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Saken legges frem til behandling i ungdomsrådet.  
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering:  
Regional ungdomssatsing i Nord-Troms (RUST) skal jobbe for et bedre arbeids- bo- og 
aktivitetstilbud for ungdom som bor eller ønsker å bosette seg i Nord-Troms. RUST skal være 
en kanal for økt ungdomsmedvirkning, stimulere til gode opplevelser i regionen og legge til rette 
for at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen. I over 20 år har RUST arbeidet med dette.  
 
RUST eies av Nord-Troms Regionråd og består av regionalt ungdomsråd med to representanter 
fra hver av de seks Nord-Troms kommunene – Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen, samt et Fagråd bestående av den administrative ressursen som jobber med 
ungdomsråd. Det foretas årlig suppleringsvalg til RUST. Regional ungdomskonsulent er 
sekretariat for RUST.  

Hvert år gjennomføres det i regi av RUST:  

 4 møter i Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet 
 2 fellesmøter med ordførerne i Nord-Troms regionråd 
 RUST-konferansen med opplæring og kurs for ungdomsrådene 
 Tur med ordførerne som skal øke bevissthet om ungdomsmedvirkning og gi lav terskel 

for samarbeid. 
 Prøv sjøl-fondet: Kultur- og næringsfond for ungdom mellom 13-18år, og elev og 

ungdomsbedrifter i skolene. 
 Nettverk og faglig påfyll for Fagrådet 
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RUST behandler saker som er av felles interesse for ungdom fra hele regionen. RUST har ansvar for 
opplæring av ungdomsrådsmedlemmer, de tildeler Prøv Sjøl midler, samt er med og støtter opp om 
ulike arrangementer, arrangerer ordførertur med mer.  
 
Rådet har medført at ungdom fra Nord-Troms er blitt bedre kjent med hverandre, og får et tettere og 
bedre samarbeid på saker som angår ungdom i regionen. Medlemskap i RUST har vært en fin arena 
for å rekruttere ungdom til Ungdommens fylkesråd i Troms. 
 
Oliver Løvli ble valgt som varamedlem til RUST i februar 2018, men ble senere fast medlem. 
Mathias Nilsen har vært fast medlem siden 2019.  
 
Høsten 2019 ble det avholdt et møte angående rutiner i ungdomsrådet relatert til innkalling, 
belastning per representant, deltakerbevis med mer. Tilstede på møtet var ungdomsrådets sekretær, 
kommunalsjef for oppvekst og alle 3 skolenes rektorer. På bakgrunn av at mange av møtene i de 
ulike utvalgene er lange og hyppige, ble man i møtet enige om at ungdomsrådets sekretær skal legge 
til rette for at det blir tilnærmet lik belastning per ungdomsrådsrepresentant. Dette ble senere tatt inn 
i ungdomsrådets reglement, som nå har et punkt som lyder som følger:  
 
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.  
 
Dette vil også gjelde ved valg av representanter til RUST. Oliver Løvli er leder i Kåfjord 
ungdomsråd og har per februar 2020 et år igjen med dette vervet. Han anbefales derfor ikke å stille 
til gjenvalg i RUST, slik at ikke totalbelastningen blir for stor. 
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GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Arkivsaksnr.: 2015/545 -218 

Arkiv: C83 

Saksbehandler:  Kjersti Hovland 
Rennestraum 

Dato:                 11.02.2020 

 
 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/20 Ungdomsrådet 18.02.2020 

 

Forslag til nytt reglement i Kåfjord fritidsklubb 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Ordenregler 
2 Vedtekter ungdomsklubber 
3 NYTT FORSLAG TIL REGLEMENT FRITIDSKLUBBER 11.02.20 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem for behandling i ungdomsrådet.  
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord kommunes ungdomskontakt og kulturkonsulent har sett på, og kommet med forslag til 
nytt klubbreglement som skal gjelde på alle fritidsklubber i Kåfjord kommune. Forslaget er 
basert på følgende: 
 

 Samtaler med klubbleder om behov for revidering av regler 
 Opplysninger, ønsker og samtaler tatt opp i sak om fritidsklubb i Kåfjord ungdomsråd 
 Egne erfaringer fra klubb-besøk 
 Det faktum at de tidligere klubb-reglene ikke har vært revidert på mange år: Vedtekter 

for ungdomsklubber synes sist å være revidert i 2004 
 
Fra tidligere av har det foreligget et reglement kalt «Ordensregler og huskeliste- for klubbene» 
som tar for seg ordensregler og hærverk, samt vedtekter for ungdomsklubbene som tar for seg 
bruk av rusmidler, klubbenes styre og hærverk.  
 
I forslag til nytt regelverk er følgende punkter beskrevet: 

 Oppførsel, atferd 
 Musikk/ film/ spill 
 Åpningstider 
 Aldersgrenser 
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 Salg av varer, inkludert godteri 
 Betalingsløsning 
 Brudd på regelverk 

 
 

Vurdering: 
Det pågår per dags dato flere prosesser som omhandler fritidsklubbene i Kåfjord. I Olderdalen 
skal man i mars flytte tilbake til lokalene i Kåfjordhallen igjen. Dette medfører også endringer i 
åpningstidene for alle klubbene, ettersom klubben i Kåfjordhallen da vil bli på fredager. 
 
I ungdomsrådsmøte av 04.12.19 var saken Klubben i Birtavarre oppe til behandling. 
Ungdomsrådet drøftet spørsmål omkring flytting av klubben inn i det gamle helsesenteret og 
vedtok følgende;  
 

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.  

 
18.02.20 skal det være en idémyldringsmøte på rådhuset i Olderdalen omkring bruken av det 
gamle helsesenteret, hvor ønsket til ungdomsrådet vil bli lagt frem.  
 
Det er også søkt om midler fra kulturkontorets side til utvikling av aktiviteter for unge- både i 
ferier og ellers. Dette vil kunne gå inn i et felles klubbtilbud som vil være mer aktivitetsbasert.  
 
Revidering av klubbregler er dermed et ledd i flere igangsatte prosesser som omhandler 
fritidsklubbene i Kåfjord. Da de ikke har blitt endret på mange år er det behov for revidering, 
samt en ny runde hvor man etter hvert opplyser og bekjentgjør de nye reglene –både for 
brukerne, foresatte og andre interessenter.  
 
Forslag til nye regler for fritidsklubbene i Kåfjord legges frem for ungdomsrådet for behandling. 
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NYTT FORSLAG TIL REGLEMENT FRITIDSKLUBBER (Pr. februar 2020)  
 
Målsettinger for fritidsklubben i Kåfjord kommune (for ansatte, Kåfjord kommune) 
 
1. Kåfjord kommune skal gi et meningsfylt fritidstilbud til alle barn og unge i kommunen.   
2. Fritidsklubben skal fremme sosial rettferdighet og toleranse, samt medvirke til å fremme likestilling mellom ulike 
grupper barn og unge, mellom kjønn og mellom ulike etniske grupper.   
3. Gjennom samvær og samhandling med jevnaldrende og voksne i nærmiljøet skal fritidsklubben være en trygg, 
trivelig og aktiv møteplass for stedets ungdom.   
4. Fritidsklubben skal stimulere til kreativ utfoldelse, toleranse og egenutvikling.  
  
REGLEMENT I KÅFJORD FRITIDSKLUBB (dette skal synliggjøres for brukerne og i 
klubblokaler)  
 
Oppførsel, atferd  

1. Alle- både voksne og barn- skal vise respekt og toleranse for hverandre.  
2. All form for mobbing, plaging og ufin atferd skal ikke finne sted i fritidsklubbene. 
3. Alle har ansvar for at alle trives og er trygge på klubben og/ eller under arrangement i regi av klubben.  
4. Man skal prate fint til, og med hverandre.  
5. Man skal ikke prate stygt om noen som er tilstede på klubben.   
6. Alle skal ta godt vare på inventar og utstyr. Hærverk etterheves ved utestenging i en viss periode, og 
erstatningskrav fremmes overfor foreldre/ foresatte.  
7. Søppel skal i søppelkurven og ikke på gulvet.  
8. På tur eller ved arrangementer gjelder de samme ordensreglene.   
9. Ved klubb i Kåfjordhallen er følgende regler også gjeldende:  

 Ta av sko i ytre gang- utesko er ikke tillatt inne i hallen.  
 Det er ikke tillatt å bruke utstyr og/ eller annet inventar på en slik måte at det kan bli ødelagt.   
 Det skal være orden og ryddig til neste bruker ankommer hallen.  

10. Det er ikke tillatt med snus, røyk, alkohol og/ eller andre rusmidler på fritidsklubbene eller i områdene utenfor 
klubbområdet.   

  
Musikk/ film/ spill  

1. Det skal unngås å spille sanger i klubben som inneholder upassende innhold: mye banning, seksuelt innhold 
med mer.   

2. Fremvisning av pornografi eller annet upassende materiale er ikke tillatt på fritidsklubbene.  
3. Det er forbudt å vise filmer med 18- og 15-års aldergrense i klubben.  
4. Det skal ikke kjøpes inn, eller tillates å spille spill i klubben med høyere aldersgrense enn alderen til klubb-
brukerne.  
5. Det skal kun benyttes spill og filmer som er godkjent av klubbleder.   
6. Disse reglene er klubbleders og/ eller andre voksne tilstede på klubben sitt overordnede ansvar å etterheve.   

  
Åpningstider  

1. Klubben stenger presis kl. 21.00 i hverdager, med mindre annet er varslet i god tid gjennom klubbens kanaler, 
eller ved spesielle arrangementer.   
2. Klubben stenger presis kl. 23.00 på fredager, eller eventuelt på lørdager ved spesielle arrangementer.   

Obs! Andre åpningstider i Kåfjordhallen, der hallen er ledig fra 16.00-20.00.  
  

Aldersgrenser  
1. Fritidsklubben i Kåfjord er åpen for «juniorer», 2.klasse-7.klasse, fra 16.00-18.00 mandag til fredag.  
2. Fritidsklubben i Kåfjord er åpen for «ungdommer», 7.klasse-videregående, fra 18.00-21.00 mandag til 
torsdag og 18.00-20.00 fredager.   

  
Salg av varer, inkludert godteri  

1. Det er kun salg av godteri og brus på klubben på torsdager, fredager og lørdager.   
2. Dey skal tilbys frisk frukt ved hver klubbdag.  
3. Det er ikke tillatt med salg av varer kjøpt fra andre steder enn matbutikker.   
4. Det skal etterstrebes å tilby sunnere og alternative salgsvarer, som smoothie, grove vafler, pannekaker, 
grønnsaker og dip med mer.  
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Betalingsløsning  
1. Det anskaffes en trådløs kortbetalings-maskin som overfører alle transaksjoner til klubbens egen konto.   
2. Alt overskudd skal gå til klubbens virksomhet og tilbake til klubb-brukerne.  
3. Overskuddet går primært til en årlig tur etter ønske fra brukerne av klubben.   

  
Brudd på reglement kan etterheves med utestenging fra klubben, samt ved å fremme erstatningskrav 
overfor foreldre.   
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Program for folkehelse- medvirkning av ungdomsrådene i tiltaksutviklingen 

Henvisning til lovverk: 
Lov om folkehelsearbeid 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Ungdomsrådet gjennomgår og besvarer spørsmålene nederst i saksfremlegget i grupper.  
2. Ungdomsrådet sender sine skriftlige innspill tilbake til Lyngen kommune.  

 
 
 

Saksopplysninger: 
Kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Lyngen har sammen søkt om og fått 
tilskudd til program for folkehelse for perioden 2019 (i første omgang) og sannsynligvis 5 år 
frem i tid.  
 
I år fikk kommunene kroner 500 000 som skal brukes til tiltaksutvikling (og forskning, 
evaluering, nettverk) innenfor området folkehelse. 
 
I denne sammenheng snakker vi om folkehelse som gode universelle tiltak (tiltak for alle) for å 
på lang sikt mestre livet. Det kan være tiltak innenfor bomiljø, aktiviteter, oppfølging, 
forebygging med mer.  
 
Lyngen er pilotkommune og det er med bakgrunn i Lyngen treffpunkter (Aktiv Lyngen og 
folkehelseprosjektet) tiltakene skal utformes, settes i gang i alle kommuner, evalueres og forskes 
på.  
 
Lyngens forebyggingsprosjekt har bestått av treffpunkt i Tromsø og på Nordkjosbotn, 
miljøarbeid med ungdom for å hjelpe til å være veivisere i møte med systemet (NAV, rådgivere, 
helsetjenester), lavterskel psykologtjeneste og miljøarbeid i skolene (for å skape relasjoner). I 
praksis betyr dette at miljøarbeideren har besøkt ungdomsskolene og fritidsarenaer jevnlig for å 
skape relasjoner til ungdommene, informert på foreldremøter ved overgang til videregående 
skole og hatt faste samarbeidsmøter med skoler i Tromsø, på Nordkjosbotn, samt andre steder 
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Lyngen-elever har deltatt, og arrangert treffpunkt for all Lyngen-ungdom på samme sted. 
Psykologen har ofte vært med på treffpunktene. Treffpunktene har stort sett bestått av enten 
aktiviteter eller måltider og samtaler.  
 
Bakgrunnen for valg av tiltak var Ungdata-undersøkelsen der ungdom rapporterer om ensomhet 
og depressive symptomer, samt at mange ungdom fra vår region ikke fullfører og består 
videregående skole.  
 

Vurdering: 
Kåfjord kommune er med i Lyngen-klyngen i program for folkehelsearbeid. Det er per dags dato 
satt sammen en styringsgrupper med representanter fra hver kommune som skal sørge for at 
prosjektet drar i den retningen man ønsker, og har planlagt. Det er også dannet en arbeidsgruppe 
med representanter fra hver kommune- dette er ungdomsarbeidere og skal være de som er «ute i 
felten».  
 
Som i alle andre prosjekter og demokratiske prosesser er medvirkning en forutsetning for et 
vellykket prosjekt. Lyngen kommune, styrings- og arbeidsgruppa ønsker en tilbakemelding fra 
alle kommunenes ungdomsråd på følgende spørsmål:  
 

1. Tror dere at treffpunkter med mat og samtaler eller aktiviteter har betydning for 
ungdoms mestring av videregående? I så fall hvorfor/ hvorfor ikke? 

2. Tror dere ungdom i videregående trenger en kontaktperson fra hjemkommunen som kan 
vise dem vei dersom de opplever utfordringer i forhold til fravær, helse, feilvalg, hjelp til 
å komme til spesialist? I så fall hvorfor/ hvorfor ikke? 

3. Kan dere tenke dere ar treffpunkt kan arrangeres som felles treffpunkt for ungdom fra 
flere kommuner? Hvorfor/ hvorfor ikke?  

4. Har dere forslag på tiltak dere mener man kan sette i verk for å hjelpe ungdom å fullføre 
og bestå videregående skole?  

5. Hvordan kan man best finne ut av om tiltakene virker?  
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Bildedeling som utfordring blant unge 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Ungdomsrådet drøfter utfordringen med bildedeling blant unge. 
2. Ungdomsrådet kommer med forslag til tiltak som kan gjøres for å forebygge at unge 

deler seksualiserte bilder av seg selv. 
3. Ungdomsrådet vurderer hvor vidt de ønsker å publisere et budskap til andre unge i 

Kåfjord kommune på Kåfjord ungdomsportal, som omhandler tematikken «å tenke seg 
om før man deler seksualiserte bilder av seg selv». 

 
 
 
 

Saksopplysninger: 
Kåfjord kommune har etablert et tverrfaglig forum for ansatte som jobber med barn og unge. I 
dette forumet er kommunepsykologen representert, ungdomskontakt, kulturkonsulent, 
kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for oppvekst, helsestasjonen ved ledende 
helsesykepleier, kommende kommuneoverlege og andre relevante fagpersoner dersom ønskelig. 
I forrige møte var også politiet tilstede. På dette møtet drøftet man flere utfordringer man ser 
blant barn og unge i regionen og i Kåfjord kommune - blant annet bildedeling. Det har 
forekommet flere tilfeller i Kåfjord kommune hvor unge har delt seksualiserte bilder av seg selv, 
for så senere angret og ønsket hjelp med situasjonen. 
 
I politiets eget opplegg Delbart, som omhandler nettopp bildedeling, skriver de: 
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 Straffeloven sier at det ikke er lov å sende seksualiserte bilder til noen under 16 år, eller 
noen eldre som ikke har gitt samtykke til det. 

 Det er som utgangspunkt straffbart å TA, HA eller DELE nakenbilder eller film av noen 
som er under 18 år. 

 Unntaksvis kan straffen falle bort dersom gutten/jenta har et nakenbilde av noen som 
synes det er greit at vedkommende har bildet (for eksempel kjæresten), gitt at de er 
omtrent like i alder og utvikling og den som blir avbildet, er mellom 16 og 18 år. Det er 
uansett forbudt å dele bildet videre. 

 
Videre skriver politiet på sine sider at «de fleste ungdommer sender ikke nakenbilder. 87 % i 
aldersgruppen 13-18 år sier de ikke har gjort det, det siste året».  
 
Som det står i reglementet for ungdomsrådet, skal rådet rette søkelyset mot aktuelle temaer i 
form av informasjon og diskusjon.  
 

Vurdering: 
Tematikken som tas opp her er ikke unikt for Kåfjord kommune- bildeling og spredning av 
seksualiserte bilder har vært en stor utfordring i ungdomsmiljøer i mange år. Det er både en 
utfordring at unge sender seksualiserte bilder av seg selv til andre som blir spredd, og at andre 
igjen sprer bilder av andre unge. Det er ulovlig, vanskelig å fjerne igjen når det har blitt spredt, 
og delingen er en stor påkjenning for den det spres nakenbilder av. Hvis det sprer seg en 
oppfatning om at denne type bildedeling er veldig vanlig, kan enkelte kjenne på et press om å 
gjøre det samme.  
 
Ungdomsrådet er et viktig talsrør for -og rettet mot, unge i Kåfjord kommune. Unge lytter til 
budskap som kommer direkte fra ungdomsrådet på en annen måte enn dersom budskapet 
kommer fra voksne.  
 
Ungdomsrådet drøfter og diskuterer tematikken bildedeling blant unge, for deretter forslag til 
tiltak for å forebygge at dette skjer, samt hvor vidt rådet ønsker å legge ut et budskap gjennom 
deres kanal, Kåfjord ungdomsportal. Spørsmålene under kan brukes til hjelp: 
 

1. Har dere inntrykk av at bildedeling blant unge er en utfordring i deres miljø? 
2. Hva er utfordrende i en situasjon hvor noen har sendt et seksualisert bilde eller video og 

det/den blir delt videre? 
3. Hva kan man gjøre hvis man har delt et bilde/ video og angrer etterpå? 
4. Hvis dere nå tenker generelt i landet: Hvorfor tror dere deling av seksualiserte bilder/ 

videoer har blitt en utfordring? Vi vet jo at de fleste unge ikke har delt slike bilder eller 
videoer, men man har likevel kanskje et inntrykk av at det er mer vanlig? Blir man 
påvirket av noe eller noen? 
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