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Møteinnkalling 
 

Utvalg: Ungdomsrådet 
Møtested: TEAMS 
Dato: 22.09.2020 
Tidspunkt: 16:00 

 
Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77 71 92 00. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni  
9146 Olderdalen, 16.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oliver Løvli (s.)      Silje Renate Pedersen (s.) 
Leder        sekretær e.f.  
 
 
 



 

       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/20 Innspill til KS sitt prosjekt: "e-ung"  2015/545 
PS 12/20 Videre planlegging av markering av Kåfjord 

ungdomsråd 25 år 
 2015/545 

 
 
 
 
 





Vurdering: 
I arbeidet med «e-ung» har KS hatt møter med deltagere i ungdomsråd fra Agder og deres 
koordinatorer. De har fått innspill fra det nasjonale nettverket for fylkesungdomsting og fra de 
som jobber med ungdomsråd i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet har blant annet laget veilederen for ungdomsråd). KS skriver i sin mail at 
innspillene har gitt dem forståelse for hvilke behov de som jobber med, samt er med i 
ungdomsråd, har. Det de ber om er kunnskap, ferdighetstrening, innspill til holdnings- og 
etikkarbeid, samt deling av tips og triks. Tilbakemeldingene gikk også på at man ønsker å kunne 
dele erfaringer mellom råd og kunne bygge nettverk ungdomsråd imellom. 
 
Nå inviteres alle ungdomsrådene til å komme med deres syn. Kåfjord ungdomsråd svarer på 
undersøkelsen og gir KS tilbakemelding på «e-ung».  
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Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/20 Ungdomsrådet 22.09.2020 

 

Videre planlegging av markering av Kåfjord ungdomsråd 25 år 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord ungdomsråd vurderer, og kommer med tilbakemelding på foreløpige planer for 

markeringen 27.-28. november. 
2. Kåfjord ungdomsråd supplerer med eventuelle andre forslag til forbedring av foreløpige 

planer for markeringen.  
3. Kåfjord ungdomsråd fordeler ansvar og arbeidsoppgaver videre i planleggingsprosessen 

av markeringen. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger/ vurdering: 
I november 2020 er det 25 år siden Kåfjord ungdomsråd ble opprettet på samfunnshuset 
i Birtavarre. Da det høsten 2019 trådte i kraft en ny kommunelov, ble ungdomsråd - eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom, for første gang lovfestet. Dette hele 25 år etter at Kåfjord 
ungdomsråd så dagens lys. Dette er en historikk Kåfjord ungdomsråd og Kåfjord kommune er 
skikkelig stolte av og nå vil markere siste helgen i november.  
 
Basert på Kåfjord ungdomsråd sine innspill, meldt inn ved forrige ungdomsrådsmøte i juni 
2020, har kulturkonsulenten og ungdomskontakten skissert et tenkt program for markeringen. 
Senter for nordlige folk har holdt av sine lokaler og noen planleggingsmøter med mulige 
samarbeidspartnere er avholdt. Man er også i gang med å innhente pristilbud fra artister.  
 
Foreløpig program ser slik ut:  
Fredag 27. November (denne kvelden er kun for ungdomsrådene i Nord-Troms):  



Ca. kl. 18-19.30: Ankomst busser fra Nord-Troms kommunene  
Ca. kl. 18 -20: Installering og mingling 
Kl. 20: Pizza 
Kl. 21: Bli-kjent-leker i salen  
Kl. 22: Natt-kino 
Kl. 00: Ro  
  
Lørdag 28. November (ved start av markeringen, er det åpent for inviterte):  
Kl. 10.30: Frokost  
Kl. 11.30: Tannpuss, pakking av soveområder etc.  
Ca. Kl. 12.30: Start dags-opplegg/ markering  

 Innledning ved ordfører (eventuelt fylkesmann/ barneombud/ annen) 
 Bildekavalkade med innhopp fra tidligere ledere / andre sentrale personer + en liten sekvens som 

får frem hva de ulike ungdomsrådene jobbet med- deres fanesaker («Kåfjord ungdomsråd 
gjennom tidene») 

 (Eventuelt) innlegg av regional ungdomsrådskontakt, Lise Jakobsen, om viktigheten av 
ungdomsråd og ungdommer som engasjerer seg i et samfunnsperspektiv 

 En videohilsen fra kjente ansikter som “heier på de engasjerte ungdommene” 
 Workshop 
 Oppsummering 

Kl. 16.00: Middag for ungdomsråd, samt andre deltakere på dagsopplegg  
Kl. 18. Slutt middag og dessert, avreise for de som ikke er “unge”  
Mellom kl. 18-19: ankomst lokal ungdom med buss 
Kl. 19.00: Konsert-start  
Kl. 21.00-22: Busser tilbake til de ulike kommunene  
 
Man er nå kommet dit at det er tid for tilbakemelding fra Kåfjord ungdomsråd igjen, slik at man 
er klar for å spikre programmet, søke om midler til gjennomføring og fordele arbeidsoppgaver. 




