
 

GÁIVUONA SUOHKAN 
KÅFJORD KOMMUNE 
KAIVUONON KOMUUNI 

 

Møteprotokoll 
 
Utvalg: Ungdomsrådet 
Møtested: TEAMS 
Dato: 01.12.2020 
Tidspunkt: 16:00 - 17.30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Jimmy Blomli Nestleder UR 
Mathias Nilsen Medlem UR 
Emil Johansen Medlem UR 
Sondre Hovdenak Isaksen Medlem UR 
Ingeborg Wennberg Mo Medlem UR 
Veronje Simonsen Medlem UR 
Aleksander Hansen Medlem UR 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Kine Monsen Medlem  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
Merknader 
Oliver Løvli og Tony Cock møtte ikke. Det var ikke meldt forfall. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Kjersti Rennestraum Kulturkonsulent/Møtesekretær 

 
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. 
 
 

Veronje Simonsen (s.)      Ingeborg Wennberg Mo     Jimmy Blomli (s.)  
 

Aleksander Hansen (s.)  Sondre Hovdenak Isaksen (s.)   Mathias Nilsen (s.)    
 

Emil Johansen (s.) 
 
 



       Saksliste 
 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 1/20 Ungdommens distriktspanel ber om 
tilbakemelding 

 2015/545 

PS 13/20 Svar på Ungdommens distriktspanels forslag til 
politikk for at det skal være godt og attraktivt å 
bo og arbeide i hele Norge i fremtiden. 

 2015/545 

PS 14/20 Tildeling av rusforebyggende midler 2020  2015/545 
PS 15/20 Høring - Planprogram for Plan for Helse- og 

omsorg i Kåfjord kommune 
 2015/545 

 
 
 
 
Møteslutt: 17:30 
 
  



PS 13/20 Svar på Ungdommens distriktspanels forslag til politikk for at det 
skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge i fremtiden. 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 01.12.2020  

Behandling: 
Sekretær gikk gjennom og presenterte saken, da leder ikke var til stede og da det var sekretær 
som hadde fått saken tilsendt. Sekretær ramset til slutt opp alle de 15 politikkforslagene som 
medlemmene i ungdomsrådet skulle prioritere ut ifra. Kåfjord ungdomsråd plukket ut punkt 2 
Høyhastighetsnett, punkt 3 Desentralisert utdanning, punkt 5 Nærhet til natur gjør distriktene 
attraktive, punkt 8 Garanti for lærlingeplass og punkt 15 Stemmerett for 16-åringer som sine 
prioriterte områder.  
 
Da det var krevende å få til aktive diskusjoner med alle via Teams, ble det fokusert på siste 
spørsmål: Vil forslagene få flere unge til å bosette seg og bli boende i distriktene? 
 
Høyhastighetsnett er viktig for ungdommen. Det er ikke godt nok alle plassene i Kåfjord heller. 
Det i seg selv er ikke nok til å få unge folk til å bli boende i distriktene, men det vil likevel være 
viktig for trivsel og blilyst. Man ønsker også at kommuner skal betale for nettet.  
 
På punkt 3 hadde ikke ungdomsrådet noen innspill til forslag til ny politikk. Det har tidligere 
vært diskutert i ungdomsrådet at det er viktig å ha folk/ ressurser som kan følge opp de som 
flytter for å gå på skole/ studere. Det ble sagt at relasjoner/ kjærester/ familie er vel så viktig for 
å slå seg ned/ bli boende ett sted som det å kunne ta utdanningen der.  
 
På punkt 5 hadde ikke ungdomsrådet noen innspill til forslag til politikk.  
 
Punkt 8 synes ungdomsrådet er spesielt viktig.  
 
Punkt 15 skapte diskusjon i gruppa. Noen mente 16-åringer er engasjert på lik linje som 18-
åringer, mens andre mente dagens aldersgrense er ok. Det var ikke noen innspill til forslag til 
politikk.  
 
Forslag på vedtak: Punkt 1 strykes.  
 
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
1. Kåfjord ungdomsråd sender sine innspill tilbake til Ungdommens distriktspanel.  
2. Sekretær for ungdomsråd sender inn innspillene på vegne av ungdomsrådet. 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord ungdomsråd velger ut sine 5 prioriterte områder, og besvarer deretter 

spørsmålene som er laget til forslagene til politikk.  
2. Kåfjord ungdomsråd sender sine innspill tilbake til Ungdommens distriktspanel.  
3. Sekretær for ungdomsråd sender inn innspillene på vegne av ungdomsrådet.  



PS 14/20 Tildeling av rusforebyggende midler 2020 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 01.12.2020  

Behandling: 
Kåfjord ungdomsråd gjennomgikk alle innkomne søknader- totalt 4 stykk- og behandlet de 
enkeltvis ut ifra vedtatte tildelingskriterier.  
 
MUIL J12/ MUIL 
Søknad 1 Tur til Målselv fjellandsby: dekning av 20 dagskort i bakken, leie av utstyr, samt noen 
timer med instruktør. 
Kåfjord ungdomsråd synes tiltaket er fint og ønsker å støtte tiltaket med omsøkt beløp, kroner 
18 000,-. 
Vedtatt 6 mot 1.  
 
Søknad 2 Søknad om støtte til å leie Røde Kors-bassenget i Birtavarre: dekning av 
leiekostnader for lån av bassenget 2 timer 2 lørdager.  
Kåfjord ungdomsråd synes det er bra med tiltak som er åpent for alle og lite kostnadskrevende. 
Kåfjord ungdomsråd støtter saksbehandlers anbefaling og ønsker å støtte tiltaket med omsøkt 
beløp, kroner 2400,-. 
Vedtatt 6 mot 1.  
 
Søknad 3 Søknad om støtte til selvforsvarskurs: Dekning av instruktør og desinfeksjonsmidler. 
Kåfjord ungdomsråd synes initiativet er fint og viktig, men synes det er dumt det er maks 20 
plasser. Kåfjord ungdomsråd mener det bør åpnes opp for enda flere deltakere, slik at man sikrer 
deltakelse fra hele kommunen. 
Kåfjord ungdomsråd tildeler ikke midler til MUIL J12/ MUIL sin tredje søknad, men ber søker 
komme tilbake med ny søknad neste år, hvor det åpnes opp for enda større og bredere 
deltakelse.  
Enstemmig vedtatt.  
 
YKIL 
Søknad 1 
Tiltak 1 Midler til Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom: Dekning av gratis treningsavgift for 
ungdom.  
Kåfjord ungdomsråd mener det er positivt å tilrettelegge for gratis trening for ungdom og ønsker 
å støtte dette tiltaket. Kåfjord ungdomsråd ønsker til senere, eventuelle søknader, mer 
informasjon om hvor mange ungdommer som benytter seg av gratis treningsavgift. 
Kåfjord ungdomsråd ønsker å støtte tiltaket med kroner 5000,-. 
Vedtatt 6 mot 1.  
 
Tiltak 2 Midler til Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom: dekning av deler av kostnader for ny 
romaskin. 
Kåfjord ungdomsråd mener dette er et tiltak som ikke utelukkende – og kanskje ikke først og 
fremst, kommer barn og unge til gode. Kåfjord ungdomsråd oppfordrer derfor YKIL til å søke 
midler fra andre tilskuddsordninger til dette formålet og innvilger ikke støtte til dette. 
Enstemmig vedtatt.  
Tiltak 3 Midler til Ytre Kåfjord idrettslags treningsrom: dekning av kostnader for leie av 
lokaler.  
Kåfjord ungdomsråd begrunner sin avgjørelse med det samme som i ovenfornevnte begrunnelse, 
og mener dette er et tiltak som ikke utelukkende – og kanskje ikke først og fremst, kommer barn 
og unge til gode. Kåfjord ungdomsråd innvilger ikke midler til leie av lokaler for treningsrom.  



Enstemmig vedtatt.  
 
Søknad 2 Aktivitetstur til Målselv fjellandsby 
Kåfjord ungdomsråd berømmer YKIL for en flott og mangeårig tradisjon. Kåfjord ungdomsråd 
ønsker å tildele omsøkt beløp, kroner 14 085,- til aktivitetstur til Målselv fjellandsby.  
Enstemmig vedtatt.  
 
Forslag til vedtak:  
Midler tildelt av Kåfjord ungdomsråd ved fordeling av rusforebyggende midler for 2020:  
 
MUIL J12/ MUIL Søknad 1 18 000,- 
MUIL J12/ MUIL Søknad 2 2400,- 
MUIL J12/ MUIL Søknad 3 0,- 
YKIL 19 085,- 
Totalt 39 485,- 
 
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 
 
Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Midler tildelt av Kåfjord ungdomsråd ved fordeling av rusforebyggende midler for 2020:  
 
MUIL J12/ MUIL Søknad 1 18 000,- 
MUIL J12/ MUIL Søknad 2 2400,- 
MUIL J12/ MUIL Søknad 3 0,- 
YKIL 19 085,- 
Totalt 39 485,- 
 
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 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Kåfjord Ungdomsråd fordeler rusforebyggende midler for 2020, kr. 50 000, etter vedtatte 
tildelingskriterier.  
2. Innvilgede midler må rapporteres i etterkant, og senest innen 3 måneder etter gjennomførelse.  
3. Ubenyttede midler eller midler brukt til annet formål enn omsøkt kan kreves tilbakebetalt.   



PS 15/20 Høring - Planprogram for Plan for Helse- og omsorg i Kåfjord 
kommune 

Saksprotokoll i Ungdomsrådet- 01.12.2020  

Behandling: 
Sekretær for ungdomsråd gjennomgikk hva et planprogram er og hva saken omhandler- saken 
kom inn etter at sakslista var sendt ut og medlemmene fikk derfor kort tid på seg til å lese disse 
saksopplysningene.  
 
Ungdomsrådet kom frem til at skissert plan for medvirkning av ungdomsråd er ok.  
 
Forslag på vedtak:  
Ungdomsrådet ønsker å medvirke i arbeidet med Plan for Helse- og omsorg i Kåfjord kommune, 
og ønsker både mulighet til å komme med innspill tidlig i prosessen, samt at planforslaget 
sendes på høring til rådet.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Ungdomsrådet ønsker å medvirke i arbeidet med Plan for Helse- og omsorg i Kåfjord kommune, 
og ønsker både mulighet til å komme med innspill tidlig i prosessen, samt at planforslaget 
sendes på høring til rådet.  
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem uten innstilling til vedtak. 


