
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Ungdomsrådet 
Møtested: Formannskapssal, Rådhuset 
Dato: 18.02.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Oliver Løvli Leder UR 
Jimmy Blomli Nestleder UR 
Tony Cock Medlem UR 
Emil Johansen Medlem UR 
Sondre Hovdenak Isaksen Medlem UR 
Ingeborg Wennberg Mo Medlem UR 
Kine Monsen Medlem UR 
Veronje Simonsen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Aleksander Hansen MEDL UR 
Mathias Nilsen MEDL UR 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kjersti Rennestraum Møtesekretær/Kulturkonsulent 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, 
er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 
_____________________ _____________________ _____________________ 
 



       Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Valg av nestleder i Kåfjord ungdomsråd/ 
Káivuona nuoraidráđđi/ Kaivuonon nuortenraati 

 2015/545 

PS 2/20 Valg av representant + vara fra Kåfjord 
ungdomsråd/ Káivuona nuoraidráđđi/ Kaivuonon 
nuortenraati til Formannskapet 

 2015/545 

PS 3/20 Valg av representant + vara fra Kåfjord 
ungdomsråd/ Káivuona nuoraidráđđi/ Kaivuonon 
nuortenraati til UOO 

 2015/545 

PS 4/20 Valg av representant + vara fra Kåfjord 
ungdomsråd/ Káivuona nuoraidráđđi/ Kaivuonon 
nuortenraati til UMDU 

 2015/545 

PS 5/20 Valg av 2 representanter til RUST  2015/545 
PS 6/20 Forslag til nytt reglement i Kåfjord fritidsklubb  2015/545 
PS 7/20 Program for folkehelse- medvirkning av 

ungdomsrådene i tiltaksutviklingen 
 2015/545 

PS 8/20 Bildedeling som utfordring blant unge  2015/545 
 
Møtet ble startet kl.09.00. 
 
Møtet ble hevet kl.13.00. 
  



PS 1/20 Valg av nestleder i Kåfjord ungdomsråd/ Káivuona nuoraidráđđi/ 
Kaivuonon nuortenraati 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 18.02.2020  

Behandling: 
Leder gjennomgikk, og redegjorde for saken. Sekretær redegjorde for nytt punkt i reglementet; 
At man skal etterstrebe lik fordeling mellom ungdomsrådsrepresentantene hva angår 
representantskap i antall utvalg og arbeidsfordeling.  
Veronje Simonsen meldte sin interesse for vervet og holdt en liten appell om sin motivasjon for 
vervet.  
 
Veronje Simonsen ble valgt som nestleder for ungdomsrådet, og som nytt varamedlem for 
kommunestyret.  
 

Vedtak: 
Veronje Simonsen er ny nestleder for ungdomsrådet, og nytt varamedlem for kommunestyret. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem for behandling i ungdomsrådet. 
 
 

PS 2/20 Valg av representant + vara fra Kåfjord ungdomsråd/ Káivuona 
nuoraidráđđi/ Kaivuonon nuortenraati til Formannskapet 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 18.02.2020  

Behandling: 
Leder gjennomgikk, og redegjorde for saken. Jimmy Blomli meldte sin interesse for vervet og 
holdt en liten appell om sin motivasjon for vervet. Kine Monsen meldte sin interesse for å være 
vara og holdt også en liten appell om sin motivasjon for rollen.  
 
Jimmy Blomli ble valgt som ungdomsrådets faste representant i Formannskapet.  
Kine Monsen ble valgt som ungdomsrådets vararepresentant i Formannskapet.  
 

Vedtak: 
Jimmy Blomli er ungdomsrådets faste representant i Formannskapet.  
Kine Monsen er ungdomsrådets vararepresentant i Formannskapet. 
 
 
 
 



Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem for behandling i ungdomsrådet.  
 
 

PS 3/20 Valg av representant + vara fra Kåfjord ungdomsråd/ Káivuona 
nuoraidráđđi/ Kaivuonon nuortenraati til UOO 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 18.02.2020  

Behandling: 
Leder gjennomgikk, og redegjorde for saken. Kine Monsen fortalte om sin opplevelse av rollen 
og Veronje Simonsen supplerte. Kine Monsen meldte sin interesse for vervet og holdt en liten 
appell om sin motivasjon for vervet. Veronje Simonsen meldte sin interesse for å være vara og 
holdt også en liten appell om sin motivasjon for rollen.  
 
Kine Monsen ble valgt som ungdomsrådets faste representant i UOO.  
Veronje Simonsen ble valgt som ungdomsrådets vararepresentant i UOO.  
 

Vedtak: 
Kine Monsen er ungdomsrådets faste representant i UOO.  
Veronje Simonsen er ungdomsrådets vararepresentant i UOO. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem for behandling i ungdomsrådet.  
 
 

PS 4/20 Valg av representant + vara fra Kåfjord ungdomsråd/ Káivuona 
nuoraidráđđi/ Kaivuonon nuortenraati til UMDU 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 18.02.2020  

Behandling: 
Leder gjennomgikk, og redegjorde for saken. Tony Cock svarte på spørsmål om rollen. Emil 
Johansen meldte sin interesse for vervet og holdt en liten appell om sin motivasjon for vervet. 
Sondre Hovdenak meldte sin interesse for å være vara og holdt også en liten appell om sin 
motivasjon for rollen.  
 
Emil Johansen ble valgt som ungdomsrådets faste representant i UMDU. Sondre Hovdenak ble 
valgt som ungdomsrådets vararepresentant i UMDU.  
 

Vedtak: 
Emil Johansen er ungdomsrådets faste representant i UMDU.  



Sondre Hovdenak er ungdomsrådets vararepresentant i UMDU. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem til behandling i ungdomsrådet.  
 
 

PS 5/20 Valg av 2 representanter til RUST 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 18.02.2020  

Behandling: 
Leder gjennomgikk, og redegjorde for saken. Leder fortalte om sin erfaring med å sitte i RUST 
og om hvilke oppgaver som hører med. Oliver Løvli, Emil Johansen, Jimmy Blomli, Ingeborg 
Wennberg-Mo og Kine Monsen meldte sin interesse for vervet og det ble tatt en runde rundt 
bordet på hvorfor man ønsket å være med i RUST.  
 
Oliver Løvli og Jimmy Blomli ble ved votering valgt som representanter i RUST fra Kåfjord 
ungdomsråd.  
 

Vedtak: 
Oliver Løvli og Jimmy Blomli er faste representanter i RUST fra Kåfjord ungdomsråd.  
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Saken legges frem til behandling i ungdomsrådet.  
 

PS 6/20 Forslag til nytt reglement i Kåfjord fritidsklubb 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 18.02.2020  

Behandling: 
Kulturkonsulenten redegjorde for forslag til reglement. Forslag til reglement for fritidsklubbene 
i Kåfjord ble gjennomgått og behandlet i møte. 
 
Følgende forslag til endringer fra første utkast til forslag til reglement, ble tatt opp: 

 Punkt 5 under oppførsel, atferd endres til: ..er tilstede- eller ikke tilstede på klubben 
 Punkt 10 under oppførsel, atferd ønskes mer konkret, for eksempel endret til: ..eller 50 

meter utenfor klubbområdet.  
 Punkt 1 under musikk/ film/ spill endres til: ...mye banning, seksuelt innhold mer mer i 

juniorklubben. 



 Punkt 3 under musikk/ film/ spill endres til:...Det er forbudt å vise filmer med 18-års 
aldersgrense i ungdomsklubben og 18- og 15-års aldersgrense i juniorklubben. Man går 
ellers ut ifra samme reglement som gjelder for kinofilmer, nemlig at man kan se filmer 
med 3 år eldre aldersgrense, så lenge dette er avklar med foresatt.  

 Punkt 4 under musikk/ film/ spill endres til:...enn alderen til klubbrukerne i 
juniorklubben. Ellers gjelder samme regler som for film. 

 Punkt 1 under åpningstider endre til:..Klubben stenger presis kl. 22 i hverdager, med 
mindre annet er varslet i god tid gjennom klubbens kanaler, eller ved spesielle 
arrangementer.  

 På punkt 2 under åpningstider legges det til: etter kl. 22 fredager og/ eller lørdager er det 
kun åpent for 8.klasse og eldre. 

 Salg av varer, inkludert godteri: Punkt 1 fjernes 
 
 
Ungdomsrådet ønsker at reglementet justeres og vedtas i tråd med sine innspill.  
Enstemmig vedtatt.  
Saken tas videre tilbake til administrasjonen, for så eventuelt til kommunestyret.  
 

Vedtak: 
Revidert forslag til reglement med endringer. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem for behandling i ungdomsrådet.  
 

PS 7/20 Program for folkehelse- medvirkning av ungdomsrådene i 
tiltaksutviklingen 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 18.02.2020  

Behandling: 
Kåfjord ungdomsråd gjennomgikk og besvarte alle spørsmålene fremstilt i saksfremlegget:  
 

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

Ja, det kan ha en positiv innvirkning på ungdoms mestring av videregående skole at man får 
komme et sted for å spise - kanskje til og med få ta med rester hjem og dermed spare penger! 

Det er noe magisk med mat på samlinger. Det er hyggeligere å spise sammen, man blir bedre 
kjent og møter flere mennesker. Spesielt større treffpunkter med flere fra nabokommunene er et 
bra tiltak for de på videregående skole – det er ikke alle som har så mange å være med.  

Man kan bli bedre kjent med folk som man skal gå sammen med på skolen. 

Man kan møte andre som går de samme fagene og diskutere felles saker og skoleting. Man kan 
også hjelpe hverandre med lekser og oppgaver.  



Å bli bedre kjent og spise sammen gir også motivasjon.  

 
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?  

Man trenger en kontaktperson på skolen som kan være veldig involvert, for eksempel 
sosiallærer eller elevrådsleder.  

Trenger ikke være en på hver skole fra Kåfjord, men det høres veldig fint ut for de som sliter 
med økonomi eller psykisk helse. Det er greit å prate med noen fra hjemkommunen. 

Kan kontaktlærer være med tilstrekkelig? 

Hvis man ikke trives på videregående skole, så blir man kjempeglad hvis noen tar kontakt og 
spør om det går bra- spør: Hvordan har du det? Holder kontakt. Noen som bryr seg. Kan også 
være psykologen, kulturkonsulenten eller ungdomskontakten. En som kjenner seg som person.  

Vi ønsker en som spør: Ønsker du en samtale med meg?  

 
3. Kan dere tenke dere ar treffpunkt kan arrangeres som felles treffpunkt for ungdom fra 

flere kommuner? Hvorfor/ hvorfor ikke?  
 

Det er positivt med større treffpunkter og bare gøy om vi er flere som samles! Da kan man treffe 
gamle klassekamerater for eksempel.  

Natt-turneringer er fint- kunne det vært busstilbud for å samle flere? 

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

 

Å få en telefon fra noen fra hjemkommunen, altså tett oppfølging. Fordi man stoler bedre på en 
man kjenner fra før -heller det enn sosiallæreren fra skolen man ikke kjenner.  

Flere samlinger for flere unge! 

Motivasjons-stipend: Økt borteboerstipend for å kunne delta på fritidsordninger, for å holde 
motivasjonen oppe, for å ha råd til alt- ikke alle har råd til husleie en gang.  

 
 5. Hvordan kan man best finne ut av om tiltakene virker? 
 

Få en telefon og ta en oppsummering. 

 

Vedtak: 
Ungdomsrådet sender sine skriftlige innspill tilbake til vertskommune for «Gode valg»-
prosjektet, Lyngen kommune.  
 
 
 



 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

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

 

PS 8/20 Bildedeling som utfordring blant unge 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 18.02.2020  

Behandling: 
Kåfjord ungdomsråd drøftet utfordringen og sine opplevelser med det.  
 
Ungdomsrådet kom med følgende forslag til tiltak for å forebygge bildedeling av seksualiserte 
bilder blant unge:  

 Ungdomsrådet kan lage en quiz/ spørreundersøkelse om temaet 
 Lærere må snakke mer om temaet- også for yngre alderstrinn 
 Helsesøster må inkludere yngre alderstrinn når temaet tas opp 

 

Vedtak: 
Kåfjord ungdomsråd legger ut et bilde på Kåfjord ungdomsportal med en oppfordring om at 
unge må tenke seg om før man deler bilder.  
 
 
 
 

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». 

 


