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Orienteringssak: Prosjektene BTI og Gode valg 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tas til orientering.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
 
BTI= bedre tverrfaglig innsats: Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn.  
 
I desember 2019 fikk Kåfjord kommune tildelt kr. 1 000 000,- til et toårig prosjekt for å utvikle og 
implementere en kommunal modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging 
av utsatte barn. Hovedfokusområder er rus og vold, men i søknaden fra Kåfjord kommune presiserte 
man at også andre utsatte barn vil være målgruppe for prosjektet. Det kan for eksempel være barn 
som har atferdsvansker, er litt nedfor eller som trenger omsorg.  
 
Midlene skal brukes til å jobbe for at kommunen blir bedre i sitt arbeid med å fange opp og følge opp 
barn og unge som trenger hjelp eller å bli sett. De første 6 månedene kartla man hvordan kommunen 
jobber sammen om dette, samt hvor mye kunnskap man har om det og hvor vidt man har planer for 
å jobbe slik. På bakgrunn av kartleggingen lager kommunen en modell- en nettside- med informasjon 
som man trenger i slike tilfeller. Enten man for eksempel er en bekymret mor, et barn som ønsker 
noen å snakke med eller en som jobber i kommunen.  
 
Kåfjord kommune har ansatt en prosjektleder som jobber 50% med BTI-prosjektet og 50% med gode 
valg-prosjektet. Med seg på laget har han blant annet en prosjektgruppe som består av 
ungdomskontakt, kommunepsykolog, kulturkonsulent og barnevernsleder.  
 
Program for folkehelsearbeid: I 2019 fikk tidligere Troms fylkeskommune tildelt midler til å delta i 
den nasjonale folkehelsesatsingen; Program for folkehelsearbeid. Fokusområdene er barn og unge, 
styrking av psykisk helse og rusforebyggende arbeid. I dette prosjektet samarbeider Kåfjord 
kommune med kommunene Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Skjervøy- den såkalte "Lyngen-klyngen". 
 
Prosjektet har her fått navnet "Gode valg" og vil omhandle forebygging av frafall i videregående 
skole. Man har sett til Lyngens gode arbeid på dette området tidligere, og vil blant annet gjennom 
prosjektet videreføre deres tiltak "treffpunkter". Treffpunkter er ettermiddager hvor det arrangeres 
1 gratis aktivitet og ett felles måltid for videregående elever som bor borte- eksempelvis i Tromsø og 
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på Nordkjosbotn. Gode valg-prosjektet tilfører kommunene midler slik at alle kommunene som er 
med vil kunne ansette 1 miljøarbeider i 50 % stilling. Miljøarbeiderne skal arbeide utadrettet mot 
ungdom som skal, eller har, flyttet hjemmefra for å gå på videregående skole (eller pendler). Det kan 
være i form av samtaler med elever, å arrangere sosiale kvelder, å bistå elever med å ta valg i 
forbindelse med skolegang, søknadsskriving med mer. Målet er også at man etter hvert skal begynne 
arbeidet med å forebygge frafall i videregående skole tidligere, og sette i gang tiltak ute i alle 
kommunene rettet mot ungdomsskoleelever.  
 
 
Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket 
Prosjektene nevnt over handler om barn og unge. Ungdomsrådet vil derfor være en naturlig 
sparrepartner og medvirkningspart i disse prosjektene. I første omgang gis ungdomsrådet en 
presentasjon og status i prosjektene, men senere vil ungdomsrådet være en viktig stemme når 
avgjørelser skal tas.  
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 
02/21 Ungdomsråd 19.02.2021 
 
 
Valg av representanter til RUST 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Saken legges frem til behandling i ungdomsrådet.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
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: 

1. 4 møter i Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet  
2. 2 fellesmøter med ordførerne i Nord-Troms regionråd  
3. RUST-konferansen med opplæring og kurs for ungdomsrådene  
4. Tur med ordførerne som skal øke bevissthet om ungdomsmedvirkning og gi lav terskel for 

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

ungdomsbedrifter i skolene.  
6. Nettverk og faglig påfyll for Fagrådet  

 
Når det nå er på plass nytt ungdomsråd i Kåfjord, må det velges nye representanter til RUST.  
 
Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket 
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.  
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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.  
 
Høsten 2019 ble det avholdt et møte angående rutiner i ungdomsrådet relatert til innkalling, 
belastning per representant, deltakerbevis med mer. Til stede 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. 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll RUST 18.januar 2021 
 
Andre dokumenter i saken: 
Protokoll fra møte i RUST 18.1.2021 
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PROTOKOLL FRA MØTE I  
NORD-TROMS 
UNGDOMSRÅD 
MANDAG 18.JANUAR 
2021 KL 9.00-12.00 
PÅ TEAMS 
 

 
 
PROGRAM  
9.00 - 9.45 Sakslista 
10.00 -11.00 Ungdommens distriktspanel 
11.00 - 11.30 Oppsummering og avslutning 
 
SAKSKART 
Sak 1/20 Kommunerunden og orienteringer 
Sak 2/20 Møteplan 2021 
Sak 3/21 Budsjett 2021 
Sak 4/20 Hybelboere i Nord-Troms 
 
TILSTEDE 
 
Nord-Troms ungdomsråd: 
Johannes V. Lundvoll, leder, Lyngen 
Ramona S. Thomassen, nestleder, Nordreisa 
Lennart Jenssen, Kvænangen 
Maiken V. Jørgensen, Kvænangen 
Andreas Simonsen, Lyngen 
Marcus Solvoll, Storfjord 
 
Fagrådet: 
Eirik Hasselberg, Skjervøy 
Kjersti Rennestraum, Kåfjord 
Marit Boberg, Kvænangen 
Kåre-Bjørnar Olsen, Lyngen 
Anette Holst, Lyngen 
Oddbjørn Nilsen, Storfjord 
 
Administrasjon: 
Lise Jakobsen, regional ungdomskonsulent 
 
Andre deltakere: 
Tobias Eriksen, Ungdommens distriktspanel 
Anne Kathrine Gårdvik, Distriktssenteret 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SAK 1/ 20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER 
 
Lyngen: 

o Aktiv Lyngen holder innlegg på digitalt Vintermøte – film og foredrag 
o Treffpunkt stengt siden nyttår – venter siste nytt i dag 
o Besøk til de som trenger det 
o Starter opp aktivitet og treff i kohorter 
o Har valgt nytt råd. Konstituering i neste møte jan/feb. 
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o Ungdomsrådet med på 2 kommunestyremøter 
o Fikk 100 000kr til aktivitet for ungdom 
o Aksjon Nord-Norge banen venter svar fra 12 kommuner – felles for de er at de er 

kommuner i Finnmark som ikke har fungerende ungdomsråd. 
o Ungdomsrådet har uttalt seg om nedlegging av Lyngsdalen oppvekstsenter og budsjettsak 

i kommunestyret. 
Storfjord: 

o Oddbjørn Nilsen, kommunalsjef for utvikling – ansvar for ungdomsrådet fra 1.1.2021.  
o Ser fram til å bli kjent – spennende arbeid. 

Kåfjord: 
o Representanter er valgt fra 2 av 3 skoler – siste skole velges denne uka. Nytt råd velges. 
o Har fordelt rusforebyggende midler til lag og foreninger til aktivitet for unge. 
o Kjersti har vært på skolene og informert om ungdomsrådet og har hatt god nytte av RUST-

filmen. 
Nordreisa: 

o Deltok i kommunestyret i desember og ungdomsrådsmøte rett før 
o Følger opp brannøvelse på skolebussene som ikke er blitt gjennomført. 

Kvænangen: 
o Har hatt møte med nye kommunedirektør 
o Har åpnet klubben 

 
 

SAK 2/20 MØTEPLAN 2021 
 

 
MÅNED DAG AKTUELLE TEMA 
JANUAR Mandag 18.januar kl. 9.00-12.00 

Teams  
Ungdommens distriktspanel 
Møteplan 2021 
Budsjett 2021 
 

 Torsdag 21.januar kl. 10.00-
14.00 
Discord  

Yrkes- og utdanningsmesse - 
digital 

   
MARS Onsdag 17.mars kl. 11.00-14.00 

RUST-møte i Nordreisa  
Valg av leder, nestleder og 
saksområder 
Nordområdemeldinga 
Ny regional ungdomskonsulent 

   
MAI Tirsdag 25.mai 

Fellesmøte med regionrådet på 
Skjervøy 

Ungdata 2021 i Nord-Troms 
Hybelboere 
Fra regionråd til interkommunalt 
politisk råd – organisering av RUST 

   
JUNI Første helg i juni? Nord-Troms Pride med appell fra 

RUST 
 Lørdag 12.juni Møtegodtgjørelser utbetales 
SEPTEMBER Onsdag 22.sept. kl. 11.00-14.00 

Olderdalen 
Velge tema og arbeidsgruppe for 
RUST-konferansen 

OKTOBER Fredag 22.oktober 
RUST-konferansen i Olderdalen 

Skolering av ungdomsrådene og 
fokus på tema 
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NOVEMBER Mandag og tirsdag 29.-
30.november 
Tur og fellesmøte ungdom & 
ordførere i Kvænangen 

 

   
DESEMBER Søndag 12.desember Møtegodtgjørelser utbetales 
   

 
 

Forslag til vedtak: Møteplan 2021 godkjennes 
Vedtak: Møteplan godkjennes 
 
 
SAK 3/21 BUDSJETT 2021 
 

 Årlig budsjett 2021 
ungdomssatsing 

Driftsinntekter – tilskudd fra 
kommunene  

  450.000 

Sum inntekter   450.000 
  
Lønn    250.000 
Andre personalkostnader     20.000 
Reiseutgifter     20.000 
Kontorhold     50.000 
Regnskaps- og 
revisjonshonorar 

    15.000 

Møtekostnader     30.000 
Annonser/informasjon     15.000 
Tiltak ungdom     50.000 
Sum kostnader   450.000 

 
 
Forslag til vedtak: Budsjett for 2021 godkjennes 
Vedtak: Budsjett godkjennes 
 
 
SAK 4/20 FORSLAG TIL UTTALELSE ANG. HYBELBOERE I OG FRA NORD-TROMS 
 

Uttalelse fra Nord-Troms ungdomsråd (RUST)  
 
NORD-TROMSUNGDOM PÅ HYBEL  
Nord-Troms ungdomsråd har i arbeidet med regionrådets strategi for 2020-2023 gitt innspill om økt 
fokus på hybelboeres utfordringer. Utfordringene er knyttet til psykososialt miljø og trivsel, kosthold 
og livsstil, økonomi, boforhold på hybel m.m. Smitteverntiltak i forbindelse med pandemien har, i 
likhet med samfunnet for øvrig, også gjort utfordringene større for ungdom og hybelboere.  

 
Kommunene Nordreisa og Skjervøy er vertskommuner for ungdom fra de øvrige kommunene. De to 
vertskommunene kan sikre at hybelungdom ivaretas godt gjennom ungdomskontakt, helsestasjon for 
ungdom og sosiale fritidstilbud, og samtidig sørge for god oppfølging av egne ungdommer som flytter 
på hybel til Alta og Tromsø for å gå på skole. Flere ungdommer Kvænangen, Kåfjord, Lyngen og 
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Storfjord må, på grunn av lang reisevei, flytte hjemmefra for å gå på videregående skole. Det er viktig 
at disse kommunene følger opp hybelboere på skolestedene i Tromsø, Alta, Nordreisa og Skjervøy.  

 
Nord-Troms ungdomsråd (og  ……………(kommune) ungdomsråd) ber regionrådet og kommunestyret 
sikre at nordtromsungdom har tilstrekkelig tilbud om: 

• helsestasjon for ungdom 
• oppfølging av ungdomskontakt 
• sosiale møtesteder og fritidstilbud  
• kurs og veiledning om kosthold og livsstil 
• økonomisk rådgiving 
• synlig annonsering om aktivitet og tilbud for ungdom på sosiale medier og nettsider, 

oppslagstavler m.m. 
 
Videre vil ungdomsrådet at hver kommune kartlegger sine ungdommer som bor på hybel andre steder, 
og at vertskommunene Nordreisa og Skjervøy kartlegger og sikrer oppfølging av ungdommer som bor 
på hybel i kommunene. Det bør utarbeides retningslinjer for minste standard på hybler og sikre 
leiepriser som alle har råd til uavhengig familieøkonomi. Ungdomsrådet vil fremheve Aktiv Lyngen og 
Folkehelseprogrammet som gode eksempler på modeller som bør tas i bruk av alle 6 kommuner. 
 

Etter vedtak i Nord-Troms ungdomsråd 13.10.2020 har det nedsatte arbeidsutvalget laget forslag 
til uttalelse. Forslaget legges frem for regionrådet i fellesmøte i mai, og kan fremmes i 
oppvekstutvalg og kommunestyre i kommunene. 
 
Forslag til vedtak: Forslag til uttalelse godkjennes og tas opp i fellesmøte med ordførere i mai, og 
i kommunene. 
Vedtak: Forslag til uttalelse godkjennes med endringer i møtet ang. lang reisevei for noen bygder, 
mens andre i samme kommune kan dagpendle. Tas opp i fellesmøte med ordførere i mai, og i 
kommunene. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Innlegg fra Ungdommens distriktspanel v/ Tobias Eriksen 

Ungdommens distriktspanel trenger tilbakemelding fra dere  

Ungdommens distriktspanel består av 10 ungdommer mellom 14 og 23 år som våren 2021 skal gi regjeringen 10 råd om 
fremtidens distriktspolitikk. Siden januar 2020 har ungdommene hentet innspill fra andre unge om hva som skal til for at 
det skal være godt og attraktivt å bo og arbeide i hele Norge i fremtiden. Distriktssenteret er tilretteleggere for panelet.  

Basert på innspillene har ungdommene laget forslag til politikk på ulike områder. Forslagene er presentert i 15 ulike 
historier som skal synliggjøre det ungdommene mener er de viktigste behovene og utfordringene for distriktskommuner, 
og hva slags endringer som må til i distriktspolitikken.  

15 forslag til politikk skal bli til 10 råd De 15 forslagene testes nå på mange ulike personer og grupper. Dette gjør panelet 
for å finne ut av om de er på riktig spor. Etter testingen skal forslagene konkretiseres til 10 råd.  

RUST har i møte gitt innspill på politikkområder for: 

ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN 
https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/politikkforslag/attraktive-lokalsamfunn-et-nytt-
utviklingsprogram/ 
DESENTRALISERT UTDANNING 
https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/politikkforslag/desentralisert-utdanning/ 
Å KOMME SEG FRA A TIL Å 
https://ungdomspanel.distriktssenteret.no/politikkforslag/a-komme-seg-fra-a-til-a/ 
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19.01.2021 Lise Jakobsen (referent) 
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