Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Nordreisa barn og unges kommunestyre
Teams, Teams møte
05.06.2020
09:00

Møte blir avviklet på teams.
Skoleadministrasjon er ansvarlig for å videresende teams invitasjon til de
elevene det gjelder.
Program BUK 05.06.2020 kl. 09.00-14.00
08.45 Pålogging Teams
09.00 Registrering/navneopprop v/rådmann i BUK
09.05 Teams-tips v/rådmann i BUK
09.10 Velkommen v/ordfører i BUK
09.30 Reglementet BUK v/rådmann i BUK
09.50 Pause
10.00 Ungdomspolitikk v/ordfører i BUK, andre innledere
?
Pause
?
Ungdommens påvirkningskraft v/rådmann i BUK
?
Mentimeter
?
Pause
12.00 Saksliste
13.45 Avslutning v/ordfører i BUK
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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

RS 1/20

Referatsak

RS 2/20

Forslag til utlysningstekst ungdomskontakt

2020/604

RS 3/20

Brannøvelse på bussene

2020/83

RS 4/20

Protokoll RUST og Regionrådet 25.-26.11.2019

2016/1153

RS 5/20

Protokoll RUST 13.1.2020

2016/1153

RS 6/20

Protokoll fra møte i RUST 18.mars 2020

2016/1153

RS 7/20

Årsrapport 2019 BUK og Ungdomsrådet

2019/135

RS 8/20

Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20

2020/83

PS 1/20

Asfaltering bussholdeplass Storslett skole

2019/77

PS 2/20

Egen skolebuss for elevene som bor i
Kildalen/Krakenes - sak til BUK

2020/604

PS 3/20

Bedre iPad-deksel - sak til BUK

2020/604

PS 4/20

Alpinbakke i hoppbakken - sak til BUK

2020/604

PS 5/20

Klatrevegg - sak til BUK

2020/604
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RS 1/20 Referatsak

3

100% fast stilling som ungdomskontakt i Nordreisa kommune.
Tiltredelse 1.08.2020
Stillingen er administrativt tilknyttet Storslett skole. Stilling som ungdomskontakt er
etablert for å ivareta ungdom og er del av kommunens forebyggende arbeid for barn
og unge. Ungdomskontakten jobber utadrettet og i direkte i kontakt med ungdom
Ungdomskontakten skal koordinerer fritidstilbud og ulike tiltak for ungdom, og skal
følge opp ungdomsrådet og BUK (barn og unges kommunestyre)
Ungdomskontakten skal jobbe i tett samarbeid med andre instanser, som f.eks.
skoler, kultur og helsetjenester.
Kvalifikasjoner:




Helse/sosialfaglig/pedagogisk høgskoleutdanning
Fordel med erfaring fra ungdomsarbeid og/eller videreutdanning innen barn og
unges psykiske helse/ rus
Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt

Personlige egenskaper:










være utadvendt, initiativrik og løsningsorientert
evne til å stille krav og ta ansvar
evne til å skape trygghet og være til å stole på
må like å jobbe med ungdom
evne til å skape tillit og engasjere seg for ungdom
god til å samarbeide og samtale med ungdom
evne til å arbeide både selvstendig og i team
være strukturert og fleksibel
evne til å se og anerkjenne alle ungdommene

Vi kan tilby:



en interessant, utfordrende og lærerik stilling
tilsetting og lønn etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler

Aktuelle søkere blir innkalt til intervju (rektor sammen med leder for
ungdomsrådet?). Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Tilsetting forutsetter godkjent politiattest av ny dato.
Den som tilsettes må ha førerkort for bil.
Kontaktperson: rektor/virksomhetsleder Storslett skole Merete Rasmussen
97962019
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Fra: Jan Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 28.04.2020 12:42:18
Til: Nordreisa kommune
Kopi:
Emne: Vs: brannøvelse på bussene
Vedlegg:
po
Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune
Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør

Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03

www.nordreisa.kommune.no
Fra: Merete Rasmussen <merete.rasmussen@nordreisa.kommune.no>
Sendt: tirsdag 28. april 2020 12:36
Til: Tonje Holm <tonje.holm@nordreisa.kommune.no>; Eirin Henriksen
<eirin.henriksen@nordreisa.kommune.no>; Marja Lena Nilsen <Marja.Lena.Nilsen@nordreisa.kommune.no>;
Ottar Remmen <ottar.remmen@nordreisa.kommune.no>; Gøran Larsen <goran.larsen@nordreisa.kommune.no>;
Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>; Hilde Anita Nyvoll
<Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Siri Ytterstad <Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Rune Hansen <Rune.Hansen@thbuss.no>
Emne: brannøvelse på bussene

Hei rektorer (nåværende og kommende), sektorleder for Oppvekst, ordfører og kommunedirektør
Kopi til Rune Hansen på Torghatten
Vedr. sak som Ungdomsrådet har tatt etter en brannhendelse på skolebuss.
Rådet foreslår at det avholdes brannøvelse/evakueringsøvelse for slike hendelser.
Jeg har vært i kontakt med Rune Hansen på Torghatten og han er veldig innstilt på å gjennomføre
brannøvelse på bussene. Han vil snakke med sjåførene sine om opplæring og en varslet brannøvelse på alle
bussene til høsten. Han vil ta kontakt med rektorene på skolene for å samarbeide om tidspunkt og hvordan
det skal gjennomføres, slik at alle elever og sjåførene får være med på det.
Ha en fin dag videre
Med vennlig hilsen
Merete Rasmussen
Rektor
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Virksomhetsleder Storslett skole
Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
merete.rasmussen@nordreisa.kommune.no
tlf 77588300 / 97962019
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 02.12.2019 14:05:20
Til: Post Kafjord; Post Skjervoy; Nordreisa Kommune; Kvænangen Postmottak; Post Storfjord; 'Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no)'
Kopi:
Emne: Protokoll RUST og Regionrådet 25.-26.11.2019
Vedlegg: RUST Protokoll 25.-26. november 2019.pdf
Se vedlagt protokoll fra møte i RUST og regionrådet.
Med vennlig hilsen
LISE JAKOBSEN
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett
Mob / 918 13 803
Web / www.nordtromsportalen.no
E-post / rust@ntroms.no
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Protokoll fra fellesmøte
Nord-Troms ungdomsråd og Nord-Troms regionråd
Sted
Tid

Skibotn helse og rehabilitering, Storfjord
25.11.2019 kl. 17.00-19.00

Tilstede
Nord-Troms Ungdomsråd

Skjervøy:
Siril Jørgensen
Greta Reiersen
Nordreisa:
Ramona Soleng Thomassen
Jon-Andreas Fyhn
Storfjord:
Marcus Solvoll
Ådne Gamst-Eriksen
Lyngen:
Johannes Lundvoll
Andreas Simonsen
Ørjan Albrigtsen, Skjervøy

Nord-Troms regionråd

Geir Varvik, Storfjord
Dan-Håvard Johnsen, Lyngen
Bernt Lyngstad, Kåfjord
Hilde Nyvoll, Nordreisa
Hanne Wiesner, Kvænangen
Berit Fjellberg
Lise Jakobsen

Nord-Troms regionråd - adm.
Forfall

Kåfjord:
Mathias Nilsen
Oliver Løvli
Kvænangen:
Lea Kaino-Hestnes
Bjørn Kristian Henriksen
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28/19 Presentasjon av RUST v/ leder og nestleder i Nord-Troms ungdomsråd
Vedlegg:
•

PP-presentasjon

29/19 Oppfølging av Veileder for ungdomsråd i Nord-Troms
Vedlegg:
•

Felles veileder for ungdomsråd i Nord-Troms

Referat:
Innledning v/leder i Nord-Troms ungdomsråd
•

Bakgrunn

•

Viktige punkt i veilederen
o

Barn og unges kommunstyre – intro og rekruttering til ungdområd

o

Representanter – ulik praksis på valg i kommunene. Lokal tilpassing
viktig.

o

Sekretær – særlig viktig ressurs for ungdomsrådene

o

Politisk rådgiver. Nytt i Nord-troms i 2018. Svært bra og vkitg for å
involverer ungdomsrådene enda mere , potensiale for videreutvikling.
Nye etter valget; Hilde Nyvoll, Nordreisa, Charlotte Christensen og Siri
Rodahl Johansen, Lyngen, Tonje Nilsen, Storfjord. Kvænangen, Kåfjord
og Skjervøy velger i desembermøtene.

o

Ung tag – logo som viser til ungdomsmedvirkning i
saksbehandlingsprosess. Logo sendes til kommunene. Buttons med
logo delt ut til alle ordførere – deles ut til kommunstyrerepr. i
desembermøtene.

Verktøy for reell medvirkning - hvordan bruker vi denne i praksis? Innspill i møtet:
•

Viktig med dialog og at det er en person som prioriterer ungomsrådet, og
at det er en som ungdommmee også ønsker

•

Positive erfaringer - får bedre innsikt og gode råd og mulighet til å gi
innspill

•

Ungdomsmedvirkning til et høyere nivå hvis ungdomsrådet selv kommer
med saker

•

Se på struktur for at ungdom kan løfte saker til kommunestyre

•

Planprosesser med krav om medvirkning. Viktig å tilrettelegge for at
ungdomsrådet får mulighet – at det tilrettelegges på en god og
pedagogisk måte som ungdom forstår.

•

Barn og unges representant i plansaker skal utnevnes

•

Engasjement, bruke andre verktøy og plattformer til å hente innspill, nye
arena

30/19 Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen
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Vedlegg:
•

Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen fra Lyngen ungdomsråd

Referat:
Innledning ved Lyngen ungdomsråd
•

Lyngen ungdomsråd samler alle ungdomsråd i Troms og Finmark om en sak.
Nord-Norgebanen har for tiden mye oppmerksomhet og vi ønsker å etablere
et varig engasjement og en samlende sak for ungdomsråd.

Innspill i møtet:
•

Gode argumenter og flott initiativ!

•

Regionrådet setter pris på at ungdomsrådet fremmer saken

•

Utfordring til ordførere – KVU, Nordnorgebanen. Hvordan bruke dette
initiativet og ungdommmenes engasjement i denne saken? Hvordan ta
ungdom med?

•

Utbygging av bane har betyding for frakt over hele verden

•

Transport av sjømat viktig – mer enn behovet for frakt av folk

•

Viktig at ungdomsrådene står sammen og setter fokus, løfter saken, setter
framtid og klima på dagsorden.

•

Få med enda flere ungdomsråd – hele den nye, store regionen.

•

Storfjord ungdomsråd har støttet uttalelsen

•

Nord-Troms ungdomsråd vil gjøre vedtak om å støtte aksjonen.

•

Viktig å fokusere på at en ønsker bane i Nord-Norge uten å diskutere
strekninger - støtte og trykk på saken med både ungdomsråd, politikere på
kommunalt og fylkesnivå.

•

Presse på til politikere fra Troms og Finnmark på Stortinget.

31/19 Politisk fravær
Siril Jørgensen fremmet sak om poltiske fravær i skolen:
•

Ungdomsmedvirkning som samfunnsfag – engasjerte ungdom som vil delta
politisk blir “straffet” med fravær.

•

Skjervøy ungdomsråd fremmet interpellasjon i eget kommunestyre. Positive
tilbakemeldinger, men hvis det ikke var en del av læreplanen så er det ikke en
del av pensum og dermed kan det ikke godkjennes som et oppfylt
læringsmål. Tar saken videre i neste møte.

•

Se på mulighet i lokale læreplaner når det gjelser elever i grunnskolen.

Innspill i møtet:
•

Geir: Ungdområd er nå lovpålagt utvalg – altså politisk deltakelse på vegne av
andre. De som er med i ungdomsråd har forpliktet seg til å representere,
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byrden må fordeles og flere engasjeres. Det må være likhet i lovverket. Vil
sjekke regelverk med Kent Gudmundsen.
•

Berit: Innspill om å se på Fagfornyelsen – tverrfaglige tema. Lage et innspill
fra RUST til “skolesamarbeidet” i Nord-Troms om å få dette inne i lokale
læreplaner.

•

Dan-Håvard: Paradokset er så stort at det vil tvinge seg fram en løsning.

•

Ørjan: Skjervøy tar det som en sak i kommunestyret. Lærernes utfordring er å
ha vurderingsgrunnlag. Viktig at ungdom fordeler oppgavene – men samtidig
er engasjementet viktig - at det er ungdom som vil gjøre en forskjell.
Regionrådet vil finne en løsning på dette.

•

Bernt: Ønsker en sak til kommunestyret – RUST lager sak til kommunene i
samarbeid med sekretær/koordinator. En felles sak som ungdommene bidrar
inn med erfaring fra sin kommune, og samtidig øvelse i å løfte frem til sak til
utvalg.

•

Hanne: Engasjerte ungdommer skal ikke ha dobbelt arbeid, og må settes pris
på. Deltar i å forme framtia si. Det kan ikke være slik at de skal få fravær.

•

Ådne: Stor oppslutning i valg av ungdomsråd og RUST – mange vil være med,
hele rådet ville være med i RUST. Ungdomsråd er lærerikt og meningsfylt.

•

Johannes: Elevrådsarbeid skrives ikke som fravær fordi man da er tilltitsvalgt.
Dette bør gjlede ungdomsråd også.

Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Siril, Ramona, Andreas,
Marcus, Jon-Andreas, Ådne og Lise som lager saksfremlegg. Lise innkaller til møte
på Messenger.

32/17 Nord-Troms Pride
Dan Håvard Johansen fremmet sak om Nord-Troms pride som arrangeres i
Nordreisa 6.juni 2019
•

Samfunnsutviklinga i Nord-Norge – flere eldre og færre ungdommer. 10 % av
verdens befolkning er ikke heterofile. Inkludering og mangfold, raushet,
åpenhet og respekt. Viktig å støtte arrangementet for å forme framtia i
regionen

Innspill i møtet:
•

Må kommunestyrene godkjenne at kommunene skal henge opp Pride-flagg?

•

Hvordan skal vi løfte denne saken? Debatten må opp i Nord-Troms!

•

Viktig sak og markering av en inkluderende region – støttes av alle ordførere

•

Sak til RUST – spille opp sak til Regionrådet. Nord-Troms ungdomsråd tar
opp saken i eget møte.

Møtet slutt kl 18.50
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Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd
Sted
Tid

Skibotn helse og rehabilitering, Storfjord
26.11.2019 kl. 10.00-12.00

Tilstede
Nord-Troms Ungdomsråd

Skjervøy:
Siril Jørgensen
Greta Reiersen
Nordreisa:
Ramona Thomassen
Jon-Andreas Fyhn
Storfjord:
Marcus Solvoll
Ådne Gamst-Eriksen
Lyngen:
Johannes Lundvoll
Andreas Simonsen
Lise Jakobsen

Nord-Troms regionråd - adm.
Forfall

Kåfjord:
Mathias Nilsen
Oliver Løvli
Kvænangen:
Lea Kaino-Hestnes
Bjørn Kristian Henriksen

33/19 Godkjenning av protokoll fra møte 17.september 2019
Vedlegg:
•

Protokoll RUST 17. September 2019

Merknad: Skrivefeil i navn rettes opp
Vedtak: Protokoll godkjennes

34/19 Orienteringer og oppsummering av fellesmøtet med regionrådet
Kommunerunden:
NORDREISA:
•

Har hatt møte og valgt Ramona til leder og Oda Fossvoll til nestleder

•

BUK-møte, der leder i ungdomsrådet er ordfører og ordfører er rådmann. Få
saker , men likevel lærerikt. Victoria holdt innlegg om sin vei fra ungdomsråd
til kommunestyre.

•

Samarbeidsmøte om entreprenørskap

•

Landsbymøte der Ramona var med i sofasamtale – bolyst og blilyst
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•

Deltatt på kommunstyremøte

•

Politiske rådgiver: ordfører Hilde Nyvoll

LYNGEN
•

Valgt nytt råd

•

Ikke valgt ny uavhengig repr.

•

Vært i kommunestyremøte

•

Politisk rådgiver: Charlotte Christensen , vara Siril Rodahl Johansen

•

Ny ungdomskontakt

•

Aktiv Lyngen – aktivitesdag 1.-6.klasse

•

Aksjon Nord-Norgebanen

•

Har tatt opp sak om klimabudsjett og miljøfyrtårn

•

Mekkegarasjen – venter fortsatt på den

•

Folkehelsemøte

•

Fellestur til Tromsø - bowling og pizza

SKJERVØY
•

Valgt nytt råd, men mangler fra vgs. - vanskelig å engasjere

•

Ser på mulighet for å ha med noen fra andre kommuner som bor på hybel på
Skjervøy.

•

Spillkveld på vgs, sammen med ungdomsbedrift på helsefag. Inviterte vgs og
10.kl. Ca 40 unge som møtte. Planlegger juleverksted for samme målgruppe

•

Møteplassen - samarbeid mellom vgs, kommunen, ungdomsrådet

•

Innspill til arbeidsgruppe for opprusting av lekeplasser

•

Markering av verdensdagen for psykisk helse sammen med Mental helse
Skjervøy og kulturhuset – foredrag etc.

•

Markering av FNs barnekonvensjon for 6.klasse - rekruttering til
ungdomsrådet

•

Har hatt møte med studenter fra UiT. Hadde spørsmål om hvordan det var å
bo på Skjervøy etc.

•

Har vært med å stemme på visjon for Skjervøy

STORFJORD
•

Valg i ungdomsrådet - leder og nestleder og RUST-repr. Mange vil være med
i begge rådene.

•

Saker: Nord-Norgebanen

•

Hilste på ordfører og sekretær

•

Politisk rådgiver: Tonje Nilsen

RUST
•

Ramona på møte entreprenørskap

•

I jury på grunderidol

•

Møte med KS om Drivkraft Nord-Troms – spre RUST-modellen til
folkevalgtopplæring etc.

•

Ny møteplan for 2020 – fastsette dato for møte i janauar/februar
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Saker fra fellesmøtet med regionrådet som taes inn på saksliste til vedtak:
35/19 Nord-Troms Pride
Det vises til referat fra fellesmøtet
Vedtak:
•

Nord-Troms ungdomsråd vil delta på Nord-Troms pride og ønsker at
regionrådet blir med.

•

Ungdomsrådet og regionrådet holder apeller.

•

Det forelsås at fellesmøtet 26.mai. flyttes til 6.juni og samkjøres med
arrangementet. Viser standpunkt og støtte til saken ved å legge møtet da.

•

Nord-Troms ungdomsråd ønsker at kommunale ungdomsråd og ordførere i
kommunene tilrettlegger for at ungdom i alle kommunene kan delta.
Samarbeid med arrangøren om busstransport.

•

Vedtaket oversendes til regionrådet.

35/19 Prøv sjøl-fondet: Rapport fra klatreprosjekt i Lyngen v/ Johannes Lundvoll
Vedlegg:
•

Rapport med bilder

Vedtak: Rapport godkjennes

36/19 Prøv sjøl-fondet: Behandling av søknader fra elev- og ungdomsbedrifter på
skolene i Nord-Troms
Vedlegg:
A) Hopp i Havet UB
B) Skjitplast UB
C) Skarven Fisk UB
D) UB Storfisk
E) Kvænangen 😊
F) UB Livsgnist
Ramona og Siril orienterer om hvordan søknadene behandles. Skjema for vurdering
av søknader følger hver søknad.
Vedtak:
A) Hopp i Havet UB: God beskrivelse av bedriften. Spennende produkter! Mangelfull
på inntekter.
Forslag 5500kr
Forslag 4500kr 8 stemmer
Vedtak: Bedriften tildeles kr 4500,-
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B) Skjitplast UB: Veldig god beskrivelse av bedriften. Langsiktige mål og
fremdriftsplan. God og spesiell ide! Utgifter mangelfult beskrevet og dekkes av
egenkapitalen.
Forslag 3000kr 5 stemmer
Forslag 2500kr 3 stemmer
Bedriften tildeles: 3000kr
C) Skarven Fisk UB: Noe mangelfull beskrivelse og informasjon i søknaden. Utgifter
ikke satt opp.
Forslag 4000kr: 3 stemmer
Forslag 3500kr: 5 stemmer
Vedtak: Bedriften tildeles kr 3500,D) UB Storfisk: Mangelfull beskrivelse og informasjon i søknaden. Bl.a. ikke
beskrevet hva de skal drive med. Utgifter ikke satt opp.
Vedtak: Bedriften tildeles kr 3000,E) Kvænangen 😊: God og kreativ ide, men fremdriftsplanen virker litt usikker.
Utgifter og inntekter mangelfull.
Forslag 5000 kr 8 stemmer
Forslag 3000 kr
Vedtak: Bedriften tildeles kr 5000,F) UB Livsgnist: Sosialt entrprenørskap - samfunnsansvar som ikke gir inntekter
Forslag 4000kr 7 stemmer
Forlsag 3500kr 1 stemme
Vedtak: Bedriften: Bedriften tildeles kr 4000,Innspill i møtet:
•

Evaluere søknadsskjemaet - mange bedrifter har mangelfulle opplysninger.

•

Se på hvordan vi spør i søknaden - sette opp budsjett, være mer konkret.

•

Bedriftene har ikke tenkt gjennom alt før de søker. Kreve mer av de i
søknaden.

Møtet slutt kl 12.20

Lise Jakobsen (referent)
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 16.01.2020 13:16:42
Til: Post Kafjord; Post Skjervoy; Post Storfjord; Nordreisa Kommune; Kvænangen Postmottak; 'Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no)'
Kopi:
Emne: Protokoll RUST 13.1.2020
Vedlegg: Protokoll RUST 13.januar 2020.pdf
Hei!
Se vedlagt protokoll fra møte i RUST 13. januar 2020
Med vennlig hilsen
LISE JAKOBSEN
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT
Nord-Troms regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett
Mob / 918 13 803
Web / www.nordtromsportalen.no
E-post / rust@ntroms.no
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Protokoll fra møte i Nord-Troms Ungdomsråd og Fagrådet
13.01.2020
Sted
Tid

Nordreisa, På Taket Kafe
Kl. 11.00-14.30

PROGRAM
Kl 11.00 Lunsj
Kl 11.30 Fellesmøte RUST
Kl 12.30 Parallelle møter Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet
Kl 13.30 Felles oppsummering
Kl 14.30 Avslutning
SAKSKART FELLESMØTE
1/20 KOMMUNERUNDEN
2/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 26.11.2019
3/20 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2020
SAKSKART NORD-TROMS UNGDOMSRÅD
4/20 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I NORD-TROMS UNGDOMSRÅD
5/20 FORDELING AV SAKSOMRÅDER
6/20 POLITISK FRAVÆR – FORSLAG TIL SAKSFREMLEGG
7/19 EVENTUELT
SAKSKART FAGRÅDET
1/20 POLITISK FRAVÆR
2/20 OPPLÆRING OG SKOLERING AV UNGDOMSRÅD
3/20 EVENTUELT

Tilstede
Nord-Troms Ungdomsråd

Skjervøy: Siril Jørgensen og Greta Reiersen
Kåfjord: Oliver Løvli og Kine Monsen
Nordreisa: Ramona Thomassen og Jon A Fyhn
Lyngen: Johannes Lundvoll og Andreas Simonsen
Storfjord: Ådne G Eriksen og Marcus Solvoll
Kvænangen: Lea Kaino-Hestnes
Bernt Lyngstad, ordfører Kåfjord, saksordfører RUST

Fagrådet

Vegard Tvedt Pedersen, Nordreisa
Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen
Eirik Hasselberg, Skjervøy
Jill Fagerli, Storfjord
Marit Boberg, Kvænangen
Kjersti Rennestraum, Kåfjord

Nord-Troms regionråd - adm.

Lise Jakobsen, referent
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1/20 KOMMUNERUNDEN
Skjervøy:
o Møte i starten av desember med info fra Rådmannen om budsjett og
økonomiplan 2020-2023 + arbeid med ny hall.
o Deltatt i kommunestyre i desember. Tok opp sak om politiske
deltakelse/fravær.
o Har drøftet midler til stedsutvikling fra RUST - forslag om å bruke 20 000kr til
utstyr til ungdomsklubb i rådhuskantina.
o Har støttet fellesaksjonen for Nord-Norgen-banen fra Lyngen ungdomsråd.
o Ny politisk rådgiver: Katrhrine Kaasbøll Hanssen.
o Juleverksted sammen med Møteplassen og ungdomsbedriften UB Livsgnist.
Kåfjord:
o Møte før jul der rådet fordelte rusforebyggende midler.
o I neste møte velges nye repr. til utvalg
o Midler til stedsutvikling - utvide sykkelløype og arrangere en temadag i
samarbeid med andre aktører til våren.
Nordreisa:
o Møte i ungdomsrådet
o Kommunestyre i desember. Ramona og Oda tok opp Nord-Troms Pride.
o Ny ungdomskontakt – Vegard Tvedt Pedersen
Storfjord:
o I kommunestyre i desember og fikk, etter benkeforslag, 20 000 kr ekstra til
ungdomsrådet
o Ny politiske rådgiver - Tonje Nilsen
o Neste møte i februar
Lyngen:
o Møte i Ungdomsrådet 9. desember
o Aksjon ungdomsråd for Nord-Norgebanen, 10 kommunale ungdomsråd har
sendt vedtak om støtte til aksjonen.
o Rådet har vært i kommunestyret og gitt uttalelse ang. nedleggelse av skole,
klima og miljø, og kutt i midler til sommerarbeidsplasser for ungdom.
o Jobber med Lyden av Lyngsalpan 2020.
o Aktiv Lyngen – har blitt en modell som flere vil lære av. Nye tiltak jobbes
frem, de eksisterende forbedres og utvikles (Lyngenmodellen)
o Johannes deltar på Barn og unges toppmøte i Oslo 11. februar
Kvænangen:
o Arrangerte vellykket juleball i 2019
o Møte onsdag – endring i vedtektene etter ny kommunelov
o Ny skole åpner om to uker - håper på en møteplass for ungdom på skolen
siden alle bor spredt.
o Stedsutviklingsmidlene er brukt etter ide fra workshop til «ord på veggen» på
den nye skolen. Ordene skal inspirere elevene.
Aktuelt fra RUST:
2
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o
o

Vintermøtet KS/FM i Alta 28. januar – RUST holder innlegg v/ Hilde Nyvoll,
Ramona og Siril eller Johannes.
UFT Troms og Finnmark 14-16. feb. Alle kommuner invitert.

2/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 26.11.2019
Vedlegg:
• Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd
Vedtak: Protokoll godkjennes
3/20 ÅRSPLAN OG BUDSJETT 2020
Årsplan 2020

JANUAR

Mandag 13.jan: Møte i RUST, Nordreisa
Torsdag 23.jan. Yrkes- og utdanningsmesse, Nordreisa

FEBRUAR
MARS

Onsdag 18.mars: Møte i RUST, Kåfjord

APRIL
MAI

Tirsdag 26.mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Nordreisa

JUNI

Lørdag 6.juni: Nord-Troms Pride
12.juni: Møtegodtgjørelser utbetales

AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER

Torsdag 17.sept.: Møte i RUST, Lyngen

Fredag 23.okt. RUST- konferansen 2020, Nordreisa

23.-24.nov.: Tur ungdom og ordførere, Skjervøy

Lørdag 12. des.: Møtegodtgjørelser utbetales

Budsjett 2020
Budsjettforutsetninger:
• 50 % stilling ungdomskonsulent (for å ivareta felles ungdomssatsing i
regionen – herunder regionalt ungdomsråd, opplæring av ungdomsråd, prøvsjøl satsing, utvikle og initiere nye ungdomssatsinger)
• Stillingen inngår som en del av sekretariatets budsjett

3
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Driftsinntekter – tilskudd fra
kommunene
Sum inntekter
Lønn
Andre personalkostnader
Reiseutgifter
Kontorhold
Regnskaps- og
revisjonshonorar
Møtekostnader
Annonser/informasjon
Tiltak ungdom
Sum kostnader

Årlig budsjett 2020
ungdomssatsing
450.000
450.000
250.000
20.000
20.000
50.000
15.000
30.000
15.000
50.000
450.000

Storslett 1.1.2020
Berit Fjellberg
Vedtak: Årsplan og budsjett godkjennes

4/20 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I NORD-TROMS UNGDOMSRÅD
Leder i Nord-Troms ungdomsråd:
2 kandidater
Johannes V Lundvoll – valgt med 6 av 11 stemmer
Nestleder:
5 kandidater
Ramona S Thomassen – valgt med 4 stemmer av 11 stemmer
5/20 FORDELING AV SAKSOMRÅDER
Vedtak: Følgende fordeling er vedtatt i møtet
Saksområder

Tiltak og aktiviteter i 2020

Media

•
•
•
•
•
•
•
•

Prøv Sjøl fondet
Entreprenørskap: Elevbedrift, ungdomsbedrift
Yrkes- og utdanningsmesse 23.januar
Politisk fravær som samfunnsfag
Fellesmøte med ordførere
Nord-Troms Pride
Drivkraft Ungdom
Oppdatere sosiale medium

Psykisk helse

•

Sette fokus på temaet i 2020

Samferdsel

•
•

Kollektivtransport Nord-Troms
Oppgradering av veier, bruer, tunneller i regionen

Entreprenørskap og næring
Skole og utdanning
Politikk og medvirkning

Saksansvarlig
Ramona
Siril
Kine
Oliver
Leder og
nestleder
Marcus
Ådne
Lea
Greta
Kine
Andreas
Jon Andreas

4
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6/20 POLITISK FRAVÆR – FORSLAG TIL SAK
Vedlegg:
• Politisk deltakelse eller fravær – forslag til sak
Prosess:
 Forslaget behandlet i arbeidsgruppa 8.1.2020 og i RUST 13.1.2020
 Forslaget sendes til saksordfører for RUST Bernt Lyngstad for innspill
 Forslaget sendes til oppvekstledere for innspill
 Forslaget legges frem av av ungdomsråd, ordførere og politiske rådgivere for
oppvekstutvalg i kommunene
Vedtak:
•

Saksfremlegget godkjennes

•

Forslag til videre prosess godkjennes. Følges opp av leder, nestleder og
undomskonsulent

7/19 EVENTUELT
UNGDOMSTINGET TORNEDALEN v/ saksordfører Bernt
Nordreisa, Kåfjord og Storfjord med i Tornedalsrådet. Tornedalsrådet arrangerte
ungdomssamling i 2005 – prosjekt sammen med Interreg – fylkeskommunen,
Tornedalsrådet m.fl. Rådet har møte til uka - Bernt sjekker opp muligheter for
lignende arrangement. Ungdomsrådet drøfter saka i eget møte.
Vedtak: RUST stiller seg positiv til et nytt arrangement og ønsker at saksordførere
Bernt følger opp saken i Tornedalsrådet.
FLAGGING NORD-TROMS PRIDE
Bestemmelser ang. flagging ved offentlige bygg. Lise sjekker opp regelverk og gir
tilbakemelding til RUST. RUST lager felles saksfremlegg til kommunestyrene om
flagging til kommunestyrene i mars. Nordreisa ungdomsråd har allerede fremmet
saken i sitt kommunestyre i desember 2019.
Vedtak:
• RUST ønsker å holde appell v/ Siril og Johannes
• RUST kjøper Pride-flagg til bruk i paraden
• RUST lager felles saksfremlegg om flagging på rådhus og kommunehus.

5
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Protokoll fra møte i Fagrådet 13. januar 2020
Sak 1/20 POLITISK FRAVÆR
Vedlegg: Politisk deltakelse eller politisk fravær – forslag til saksfremlegg.
Drøfting og innspill i møtet:
•

Erfaring fra Kåfjord der det har vært et felles møte om saken med
skoleledelse. Tre ulike skoler, både privat og offentlig, med ulike praksis.
Skolen ser læringen i deltakelse i ungdomsråd, men det er ønskelig med en
modell som sier hvordan vi gjør det og at det kan sees i et system

•

Erfaring fra Kvænangen – ungdomskontakt jobber tett med skolen og lærere
om den enkelte elev/representant

•

Ulike organisering og praksis i kommunene på hvordan ungdomsråd og
sekretær er organisert.

•

Modenhet hos den enkelte elev/representant viktig – evne til å bringe saker
fra rådet inn i klassen og til å «ta igjen» skolearbeid i de mest sentrale
fagene.

•

Utforme en modell som bygger bro mellom skole og ungdomsråd gjennom
tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap.

•

Viktige moment i utforming av modell:
o

Kommunikasjon og tettere samarbeid med skolen om tilrettelegging
for den enkelte elev/repr.

o

Planlegging og innkallinger i god tid før

o

Bruke vararepr. mer aktivt – se på rådet som 14 i stedet for 7 repr.

o

Vurdere totalbelastningen på den enkelte ungdom

o

Sende referat til lærere for at saker skal kunne brukes/planlegges inn i
undervisningen

o

RUST-konferansen: Bruke innleder fra skole/oppvekst – koble på
kompetansemål, begreper og tema fra læreplan innen demokrati og
medborgerskap.

Sak 2/20 OPPLÆRING OG SKOLERING AV UNGDOMSRÅD
Vedlegg: Veileder til politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms
Veilederen ble vedtatt i fellesmøte mellom RUST og regionrådet 28. mai 2019. Ett av
punktene i veilederen er opplæring og skolering av ungdomsrådene:
Intro-kurs: Sekretær, politisk rådgiver og ordføreren har ansvar for å gjennomføre et intro-kurs med
ungdomsrådet i samarbeid med RUST. Innholdet i kurset samkjøres og tilpasses den regionale
opplæringen slik at de to leddene i skoleringen utfyller hverandre.
RUST-konferansen: Årlig felles opplæring og skolering av ungdomsrådene i Nord-Troms.

6
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Drøfting i møtet:
•

Hvordan kan vi få til hensiktsmessig opplæring av representantene?
o

En lokal del i hver kommune og en regional del på RUST-konferansen
med sammenheng i tema

•

Hvilke tema er aktuelle – for den lokale delen og for RUST-konferansen?
o

Lokal del i hver kommune
o

1-2 timer

o

Budsjett og regnskap (Oversette begreper,
prioritering, hvordan forstå budsjettet)

o

Planverk (Hvordan gi innspill? Hva bør rådet mene
noe om og hvorfor? Se konsekvenser)

o

Bruke ordførere, politisk rådgiver,
rådmann/komm.direktør. Viktig med evne til å
oversette og formidle til ungdom.

o

Nordreisa har pekt ut politikere i hvert utvalg med
ansvar for ungdomsrepr.

o

Lage en «bestilling» til ordfører og politisk
rådgiver i sammenheng med tema ovenfor.

o

RUST-konferansen
o

Hel dag

o

Som tidligere – aktive ungdomsråd, smarte tips,
tale og debatt, møteteknikk, skrive saksfremlegg,
gjøre «stunt» i kommunestyre for å belyse sak, øve
på praktiske oppgaver

16.1.2020 Lise Jakobsen (referent)

7
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Protokoll fra møte i RUST
Nord-Troms ungdomsråd og Fagrådet
Sted
Tid
Tilstede

Skype
Kl. 10.00-14.00
Siril Jørgensen
Greta Reiersen
Ramona S Thomassen
Lea Kaino-Hestnes
Maiken Vestgård Jørgensen
Andreas Simonsen
Johannes Lundvoll
Kåre Bjørnar Olsen (Fagråd)

Forfall

Kjersti Rennestraum (Fagråd)
Jimmy Blomli
Oliver Løvli
Jon Andreas Fyhn
Ådne Gamst Eriksen
Marcus Aleksander Solvoll
Marit Boberg (Fagråd)
Vegard T. Pedersen (Fagråd)
Karoline Steinvik (Fagråd)
Eirik Hasselberg (Fagråd)

SAKSKART
8/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER
9/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 13.01.2020
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10/20 NORD-TROMS PRIDE
11/20 REGIONRÅDETS STRATEGIPLAN
12/20 UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL
På grunn av den pågående koronasmitten ble møtet avholdt som ett fellesmøte mellom både
ungdomsråd og fagråd på Skype.
8/20 KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER
SISTE NYTT FRA UNGDOMSRÅDENE
Kåfjord:
Kjersti informerte om arbeidet i ungdomsrådet og i kommunen.
Tverrfaglig samarbeid om barns og unge: Etter initiativ fra Kåfjord kommunes kommunaldirektør ble
det i september 2019 opprettet et tverrfaglig forum for utvalgte kommunalt ansatte som arbeider med og rettet mot, barn og unge. I dag består gruppa av representanter fra barnevernet, helsestasjonen,
kommunalsjef for helse og omsorg, kommunalsjef for oppvekst, ungdomskontakt, kommunepsykolog,
kulturkonsulent, klubbleder og kommunelege, i tillegg til at andre relevante fagpersoner/ instanser
inviteres inn ved behov og/ eller ønske. I dette forumet tas det opp, og diskuteres saker som angår
barn og unge i Kåfjord kommune. Møtene finner sted cirka 1 gang per måned og ledes av
kommunepsykolog, Sondre Henden. Henden er også ansvarlig for å innkalle til møter.
Sakene som tas opp i dette forumet er på forhånd meldt inn av gruppas representanter, men det er også
rom for å drøfte andre saker som måtte komme opp underveis i møte eller relevante prosjekter og/
eller utfordringer. Andre kan melde inn saker ved å ta kontakt med en av representantene i gruppa og
gi beskjed om at man ønsker en sak på dagsordenen. Sakene som drøftes her angår ikke
enkeltpersoner, men er overordnede saker på systemnivå.
I løpet av høsten 2019 har man blant annet drøftet følgende:
o
o
o
o
o

Felles samtykkeskjema for bruk av kommunale instanser
Revidering av røykekontrakter for ungdomsskoleelever
Hvor vidt man skal søke om fylkesmannens skjønnsmidler og om å bli en pilot-kommune for
fritidskortordningen
Bildedeling blant unge
Rusbruk blant unge

Bedre tverrsektorielt samarbeid: 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. Midlene skal styrke kommunens
utviklingsarbeid, forebyggende arbeid og arbeid som skal hindre problemutvikling, ekskludering og
marginalisering av barn og unge. De første 6 månedene skal man bruke på å kartlegge kommunens
samhandling, kompetanse og tilbud knyttet til tidlig identifikasjon og oppfølging av utsatte barn. På
bakgrunn av kartleggingen skal kommunen nedtegne og formalisere en helhetlig, tverrsektoriell
modell på individs-, etats- og kommunalt nivå. Modellen skal inneholde en oversikt over planer,
verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer i kommunen som bidrar til identifikasjon og oppfølging av
utsatte barn.
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Kåfjord kommune har utlyst en stilling for prosjektleder på ovenfornevnte prosjekt, samt
miljøarbeider i Gode valg-prosjektet. Frem til prosjektleder er på plass for å drive kartleggingen
videre er kulturkonsulent, ungdomskontakt og kommunepsykolog inne som prosjektledere.
Søknad om å bli pilot-kommune i Fritidskort-prosjektet: I regi av det tverrfaglige samarbeidsforumet,
har Kåfjord kommune sendt inn søknad om å bli pilot-kommune i BUFDIRs Fritidskortprosjekt.
Målet er at ordningen med fritidskort- hvor barn og unge i alderen 6-18 år får opp til 1000,- i halvåret
til å dekke jevnlig deltakelse i organiserte aktiviteter- skal bli en nasjonal ordning. Dette er et pilotprosjekt for å høste erfaringer fra kommuner.
Kåfjord ungdomsråd:
o Valg til utvalg og RUST
o Sak om Pride-flagg utsatt til neste kommunestyre
o Planlagt nytt møte 1.april på Skype/Teams
Lyngen:
o Johannes og Frida på ungdommens fylkesting
o Aktiv Lyngen-tur til Målselv
o Godkjent Pride-flagging i kommunestyret
o Møte i kommunestyre og ungdomsråd
Skjervøy:
o Ny politiske rådgiver
o Skulle fremme sak om Pride-flagg i kommunestyret og ha bli kjent-leker med alle politikere,
men møtet er utsatt pga korona.
o Planla ungdommens kommunestyre 2.april, men også det er utsatt.
o Kartlegger behov og interesse for ungdomsklubb, og har laget uttalelse om saken. Midler fra
RUST (stedsutvikling) skal brukes på klubb.
o Holdt appell 8.mars
Nordreisa:
o Jobbet med utleiekriterier for ungdomsklubben
o Har Teams-møte mandag
o Var invitert til 8.mars markering, men alle var borte på vinterferie da.
o Aktiv vinter avlyst pga. få påmeldte
o Kommunestyre utsatt eller Teams
Kvænangen:
o Åpne møteplasser/klubb
o Planlegger pizza- og filmkveld, men usikkert nå pga korona
o Avlyst møte på mandag pga korona
o Sak om pride-flagging i kommunestyre, men repr. kunne ikke møte. Vara ble ikke innkalt.
o Temadag psykisk helse - det ideelle kroppsbildet
o Førstehjelpskurs
o Tilbud om å bruke huset i Badderen til ungdomsarr.
o Skriblerier på veggen på nyskolen er på plass. Sender bilde når skolen åpner igjen.
REF. FRA YRKES- OG UTDANNINGSMESSA I JANUAR
o Bra arrangement og bra jobb fra de som deltok og sto på stand
o Mange utstillere og stand
o Kvænangen møtte ikke pga. været og stengt vei
o Lite besøkende på messa?
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POLITISK FRAVÆR – SVAR FRA OPPVEKSTLEDERE

Hei.
Skoleeiernettverket i Nord-Troms behandlet henvendelsen fra RUST angående politisk
deltakelse i sitt møte 14.2 og gjorde slikt vedtak:
1. Rust: politisk deltakelse eller fravær.
Bakgrunn: Henvendelse fra Nord-Troms ungdomsråd.

Vedtak:
Hver kommune har egne retningslinjer for deltakelse, og det er rektor som forvalter reglement for
fravær i skolen.
Skoleeiernettverk påpeker imidlertid at elever som deltar i kommunale og interkommunale råd og
utvalg oppnår kompetanse innen viktige områder i opplæringsloven og K20.
Opplæringslovens §1-1: Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å
kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.
K20, Overordna del: Skolen skal gi elevene mulighet til å medvirke og til å lære hva demokrati betyr i
praksis.
Vennlig hilsen
Astrid Berg
Utviklingsveileder/regionkontakt Nord-Troms
astrid.berg@kafjord.kommune.no
Tlf: 98649437
Drøfting i møtet:
o Invitere rektorer og sektorledere til RUST-konferansen
o Integrere skole og ungdomsråd mer
o Temadag?
o Mulig å presentere ungdomsråd og RUST på skolene
o Se på muligheter for å søke fri på forhånd ihht møteplan for ungdomsråd
o Saken er tatt opp i fylke og på Stortinget
9/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 13.01.2020
Vedlegg:
 Protokoll fra møte i Nord-Troms ungdomsråd
Vedtak: Protokoll godkjent
10/20 NORD-TROMS PRIDE
Innspillsmøte og drodling med Agnete fra arrangørkomiteen om forventninger, ideer og tanker dere
har til arrangementet i Nordreisa 6. Juni.
Agnete var forhindret fra å møte på Skype, men sendte spørsmål til innspillsrunden:
-Disco Disco/neon party/Pride-party (forutsatt at virusregler ikke gjelder i juni)
-Facebook-konsert (hvis viruset fortsatt herjer)
-lage klistremerker som kan deles ut og festes på pc, brett og mobil
- legge til rette for deltakelse for ungdom med mat og musikk og konkurranser
- RUST vil ha stand og holde appell
- enda mer info i alle kanaler om arrangementet er bra
- utfordre ordførere til å skrive innlegg til nettsida

Vedtak: Innspill i møtet oversendes på melding til Agnete
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11/20 INNSPILL TIL REGIONRÅDETS STRATEGIPLAN
Innspillprosess med Harriet fra Visjona. Innspille gitt i møtet innarbeides i regionrådets nye
strategiplan og kommer på høring i RUST i løpet av april.

12/20 INNSPILL TIL UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL
Vedlegg:
 Spørsmål til ungdomsråd
Ungdommens distriktspanel skal gje råd til regjeringa om framtidas distriktspolitikk. Panelet startet
arbeidet sitt i januar 2020. Ungdommens distriktspanel er sett saman av 10 ungdommar, som
representerer kvart sitt fylke:

Troms og Finnmark: Tobias Eriksen, Båtsfjord
Nordland: Marthe Øijord, Meløy

Trøndelag: Kennet Tømmermo Reitan, Røyrvik
Møre og Romsdal: Nikola Bileska, Averøy

Vestland: Hans Christian Knudsen, Balestrand
Rogaland: Trym Talgø Olsen, Eigersund
Agder: Siri Heimdal Knudsen, Søgne

Vestfold og Telemark: Anne Snarteland, Fyresdal
Viken: Cecilie Skrindo, Ål

Innlandet: Sofie Persdatter Sangnæs, Gran
Arbeidet i panelet

Ungdommens distriktspanel organiserer arbeidet sitt i samarbeid med Distriktssenteret. Vi vil leggje til
rette for fire fysiske samlingar i arbeidsperioden. Mellom samlingane skal ungdommane hente innspel
og forslag frå ungdom i sitt fylke på ulike måtar. Distriktssenteret vil at ungdommane skal delta aktivt
i ordskiftet for å få fram meiningar om tiltak for framtida i distrikta, skape merksemd i sosiale medier
og påverke nasjonal politikk.

Distriktssenteret vil, i samarbeid med fylkeskommunane og Kommunal- og

moderniseringsdepartementet velje ut ein representant for kvart av dei ti fylka tidleg i desember 2019.
Desse skal representere eit mangfald og vere gode representantar for sitt fylke. Første samling er i
januar 2020, og arbeidet går til våren 2021.
Bakgrunn for panelet

I Granavolden-plattformen sa regjeringspartia at dei vil:

"Sette ned et ungdomspanel som skal gi råd til regjeringen i aktuelle saker som for eksempel

integrering, psykisk helse og frafall i videregående skole."

I praksis blir det fleire ungdomspanel, og Ungdommens distriktspanel er det første. Panelet er
forankra i Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden - Distriktsmeldingen.
Distriktssenteret har fått ansvar for å rekruttere, organisere og legge til rette for arbeidet i
Ungdommens distriktspanel.

Deltakarane i Ungdommens distriktspanel skal vere mellom 14 og 23 år når arbeidet i panelet startar.
Dei blir sett saman av ein representant for kvart av dei nye fylka utanom Oslo, og skal representere
stor breidd både i kjønn, bakgrunn og interesser. Desse ti ungdommane skal hente inn forslag frå
ungdom i Distrikts-Norge, bearbeide dei og gje ti råd til regjeringa våren 2021.
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Gjennomgang av spørsmål. Lise noterer svar og sender samlet til Distriktssenteret på vegne av NordTroms ungdomsråd. Hvert kommunale ungdomsråd har også mottatt spørsmålene.

Vedtak: Innspillene oversendes Distriktssenteret

Storslett 18.mars 2020 Lise Jakobsen, referent
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Fra: Lise Jakobsen (Lise.Jakobsen@ntroms.no)
Sendt: 24.03.2020 10:45:45
Til: Anette Holst; Eirik Hasselberg; Kjersti Hovland Rennestraum; Kåre Bjørnar Olsen; Andreas Simonsen; Greta
Reiersen; Jimmy Blomli; Johannes Lundvoll; Jon.andreas.fyhn; Kine Monsen; Lea Kaino-Hestnes; Marcus Alexander
Solvoll; Oliver Løvli; ramona.thomassen; Siril Jørgensen; Ådne Gamst Eriksen; Karoline Steinvik; Marit Boberg;
Vegard Tvedt Pedersen; Maiken Vestgård Jørgensen
Kopi: dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Geir Varvik; Hilde Anita Nyvoll; Berit Fjellberg; Bernt Eirik Isaksen
Lyngstad; Eirik Losnegaard Mevik; Ørjan Albrigtsen; Post Kafjord; Post Skjervoy; Post Storfjord; Nordreisa
kommune; Sentralbord Kvænangen kommune; 'Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no)'
Emne: Protokoll fra møte i RUST 18.mars 2020
Vedlegg: Protokoll RUST 18.mars 2020.docx
Hei!
Se vedlagt protokoll fra møte i RUST ‐ Nord‐Troms ungdomsråd og Fagrådet 18.mars 2020
Hilsen
LISE JAKOBSEN
Regional ungdomskonsulent
Nord Troms Regionråd DA
Hovedvegen 2, 9151 Storslett
Tlf / 918 13 803
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Fra: Silje Båtnes (Silje.Batnes@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 17.12.2019 14:59:31
Til: Else Elvestad; Siri Ytterstad; Nordreisa Kommune
Kopi:
Emne: Årsrapport 2019 BUK og Ungdomsrådet
Vedlegg: Årsrapport BUK.docx;Årsrapport Ungdomsrådet.docx
Hei,
Har gjort ferdig årsrapport for BUK og Ungdomsrådet.
Med vennlig hilsen
Silje Båtnes,
Ungdomskontakt ‐
Forebyggende tjenester.
Telefon: 41706116

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon: 77 58 80 00

Bankkto:
4740 05
03954

Postboks 174, 9156 Storslett

Sentrum 17

Telefaks: 77 77 07 01

Org nr:
943 350
833

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no

Internett: www.nordreisa.kommune.no www.facebook.com/nordreisakommune
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Barn – og unges
kommunestyre, 2019
Nordreisa
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ÅRSRAPPORT 2019
ANSVAR OG RETTIGHETER
Barn og unges kommunestyre skal tale de unges sak overfor kommunale myndigheter og
skaffe unge innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse.
Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. Barn og unges
kommunestyre kan benytte ungdomsrådet representanter til å videreformidle saker til andre
politiske råd og utvalg.

ORGANISERING
Ordfører i BUK: Hermod Bakken, vara Anna Elisa Lund Henriksen.
Rådmann i BUK: Øyvind Evanger.
Møtesekretær: Bernt Sandtrøen.
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HVA HAR SKJEDD I BUK 2019?

Januar
10.januar: Forberedelsesmøte i BUK, Formannskapssalen.
Tilstede på møte var: Hermod Bakken – ordfører i BUK, Anna Elisa Lund Henriksen –
varaordfører i BUK, Øyvind Evanger – rådmann i BUK, Siv-Elin Hansen –leder for oppvekst- og
kultur, Else Elvestad – virksomhetsleder Forebyggende tjenester, Silje Båtnes –
Ungdomskontakt.
Her gikk vi gjennom de 8 sakene som var sendt inn fra skolene og hvilket tema selve BUK
møte skulle ha. Vi landet på: «Ung medvirkning».
Ungdomskontakten kontaktet aktuelle andre for å få saksopplysninger til selve BUK møte,
bl.a. Nordreisa IL, sektorleder Dag Funderud, Prosjektleder Olaf Nilsen.

Februar
7.februar: BUK møte arrangeres på Halti Kulturscene.
Under dette møte er det vara Anna Elisa Lund Henriksen som er ordfører og vara Olaug
Bergset som er rådmann. Sektorleder Bernt Sandtrøen er sekretær.
Anna Lund Henriksen og nestledere i RUST Vilde Marie Røsnes Karlsen holder et innlegg om
de ulike medvirkningsorganene som finnes for ungdommer i kommunen. Etter dette er det
Oda Fossvoll og Hedda Ottarsen Nøstvik fra Ungdommens fylkesråd som holder innlegg om
hvordan de jobber, og hvilke muligheter de har for å medvirke der.
Etter lunsj har vi en kahoot med tema fra dagen, og vi går gjennom sakslisten hvor flere av
medlemmene i BUK får gått opp på talerstolen.
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September

3.september: Forberedelsesmøte i BUK, Familiesenteret.
Tilstede på møte var: Ramona Soleng Thomassen – ordfører i BUK, Else Elvestad –
virksomhetsleder Forebyggende tjenester, Edel Gulbrandsen – vara for sektorleder Siri
Ytterstad.
Vi går gjennom innsendte saker og setter opp program for dagen. Tema for dagen blir «Ung i
politikken».
Dessverre var det kun to innsendte saker, og vi snakker om når tid på året BUK møtene bør
arrangeres for å få inn flest mulig saker. Oktober er noe tidlig da skolene må begynne å jobbe
med saker allerede før sommerferien pga. de fristene som er satt, og for at vi skal kunne
forberede oss best mulig til møte. Beslutter at det er best at møtene arrangeres i april/mai og
i november/desember.
Det er også viktig at skolen hjelper elevene/klassene til å forme skjemaet om saker som de
kan sende inn. Vi diskuterer at det bør utformes en veileder med eksempler og hvordan de
kan gjøre det, og f.eks. bruke skjemaet i en samfunnsfagstime.
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Oktober
1.oktober: BUK møte arrangeres på Halti kulturscene.
Ordfører på møte er Ramona Soleng Thomassen (leder av Ungdomsrådet), Øyvind Evanger er
rådmann og Berit Kalseth er sekretær – vara for sektorleder Siri Ytterstad.
Vi har en bli kjent lek og en presentasjonsrunde slik at alle medlemmene i BUK går opp på
talerstolen. Etter dette holder Øyvind Evanger et innlegg om politisk opplæring. Etter dette
får vi besøk av Victoria Figenschou Mathiassen som holder et innlegg om det å være ung i
politikken, og hennes reise innen politikk fra elevråd til kommunestyre. Innlegget ble avsluttet
med en kahoot.
Etter lunsj gikk vi gjennom sakslisten før vi avsluttet.

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt, desember 2019.
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ÅRSRAPPORT 2019
ANSVAR
Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter, og skaffe
ungdom innsyn og dermed muligheter for medinnflytelse. (Reglement for ungdomsrådet.)

MÅL
- være kontaktorgan for ungdom og jobbe for at Nordreisa skal være en god plass å bo i.
- gjøre kjent arrangement og aktiviteter
- være høringspart i saker som angår barn og unge

ORGANISERING
Leder: Anna Elisa Lund Henriksen og fra våren 2019 Ramona Soleng Thomassen.
Nestleder: Hermod Bakken og fra våren 2019 Oda Kristine Fossvoll.
Sekretær: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.
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HVA HAR SKJEDD I UNGDOMSRÅDET 2019?
Februar:
- 13.2. Disse sakene ble tatt opp:
- Søknad til Sparebanken 1 Nord-Norge, samfunnsløftet er sendt med ønske om støtte til den nye
ungdomsklubben.
- Erfaringer fra ordningen «Hjem for en 50-lapp». Noe vanskeligheter med å bestille plass. Usikkerhet
rundt om taxistasjon kjenner til alt i ordningen. Melder dette tilbake til Ungdommens fylkesråd via
Oda Fossvoll som jobber med saken.
- Utarbeider logo til ungdomsrådet: Emma Nyvoll fra kulturskolen melder seg for å tegne logo til oss.
Ungdomsrådet snakker om ideer for hva den bør inneholde, og kommer frem til at Storeste bør være
med og at fargene kan være nordlys-farger.
- Høringssvar for ny forskrift for ungdomsråd: Nordreisa Ungdomsråd skriver høringssvar med
tilbakemeldinger som sendes inn.
- Planlegger kveldsturnering på idrettshallen torsdag før påske. Setter en arbeidsgruppe som skal
jobbe videre med planleggingen.

Mars:
- Møte 27.3: Har i mellomtiden jobbet med planleggingen av kveldsturnering via Facebook.
- Forbereder oss, ved hjelp av politisk rådgiver, på kommunestyremøte og de sakene som er mest
aktuell for barn og unge.
- Informeres om saker fra utvalgsmøtene.
- Prosjektet «Stedsutvikling» som vi startet med på Rust-konferansen 2018 blir diskutert. Hvordan
jobbe med saken videre, og er planen gjennomførbar. Ønskes at medlemmer/vara melder seg til en
arbeidsgruppe som kan jobbe med dette videre.
- Utarbeider en plan for rekruttering til ungdomsrådet.
- Planlegger Kveldsturneringen videre.
- Innspill til den nye ungdomsklubben diskuteres.

April:
Kveldsturneringen utsettes fra 11.april til 2.mai da det kun er påmeldt 4 lag. Må være minimum 6 lag
for at det blir turnering. 29.april er det kun 1 lag som er påmeldt – dette tross at 2 av medlemmene i
ungdomsrådet har vært inne i alle klassene på Storslett Ungdomsskole for å reklamere, rektor på
Reisa montessoriskole har informert sine elever, oppslag er hengt opp i Oksfjord (klubben),
Strømfjordnes skole, Nord-Troms VGS, og arrangementet er delt mange steder på Facebook. I tillegg
er det fin premie av en ipad som burde være et trekkplaster. Dessverre ble vi da nødt til å avlyse
turneringen.
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Mai:
- Politisk rådgiver Øyvind Evanger deltar på møte for å hjelpe oss å være forberedt til
kommunestyremøte. Vi går gjennom de mest relevante sakene.
- Vi fikk pengestøtte fra Rust til arrangering av Kveldsturneringen som vi måtte avlyse. Det diskuteres
hva vi skal gjøre med pengene, og vi beslutter at vi søker Rust om at disse kan brukes til åpningen av
den nye Ungdomsklubben. Sekretær skriver en ny søknad og sender til Rust. Søknaden blir godkjent.
- Den nye logoen presenteres, og medlemmene er godt fornøyd med den. Emma Nyvoll mottar 1000
kr som betaling.
- Vi planlegger og organiserer rekruttering til ungdomsrådet, og gjør avtale om hvem av
medlemmene som skal være med på skolebesøk i klassene for å informere om hva det innebærer å
være med i Ungdomsrådet.

Juni:
- Vi har siste møte før sommerferien og for de medlemmene og vara som har vært med de 2 siste
årene. Det blir en kombinasjon av møte og avslutning på Reisa Biljardklubb.
- Det informeres om rekrutteringsrunden, og at vi har fått med en del nye medlemmer som er klar til
å starte opp fra høsten av. Mangler fortsatt noen.
- Vi takker til alle som har vært med i Ungdomsrådet, og til de som ønsker å fortsette videre før de
tar sommerferie.

September:
- Første møte i det nyvalgte ungdomsrådet. Her går vi gjennom hva et ungdomsråd er og hva
meningen er at oppgavene til ungdomsrådet skal være. Det har trett i kraft den nye kommuneloven,
som også sier noe om ungdomsrådet og dens oppgaver.
- Det gjøres valg av leder, nestleder, medlemmer og vara. Alle sier noe om seg selv og hvorfor de har
lyst å delta som medlemmer i ungdomsrådet. Oversikten av valget og informasjon sendes inn til
servicetorget og lønn av sekretær.
- Vi har en kort introduksjon av den nye ungdomsklubben som åpner 23.oktober, og det er mulighet
å komme med innspill for innhold i klubben.

Oktober:
- Sammen med vår nye politiske rådgiver, Hilde Nyvoll, går vi gjennom saker til kommunestyre.
- Det gjøres valg av politisk rådgiver i form av avstemning.
- Det informeres felles om utvalgsmøtene, og relevante opplysninger derfra.
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- Vi bestemmer hvem som skal reise på Ungdommens fylkesrådskonferanse i Tromsø i november.
- Det er kommet ut mulighet for å gi innspill til Nordreisa kommune og skolestrukturen som jobbes
med. Ungdomsrådet ønsker å gi et innspill på dette, og Silje har snakket med Siri Ytterstad om det.
Ungdomsrådet melder inn sine meninger som sekretær forfatter i et skriv og sender til sektorleder.
- Åpningen av ungdomsklubben 23.oktober. Medlemmer fra ungdomsrådet stiller opp på åpningen
og hjelper til.
- Ungdomsrådet samt vara deltok på Rust-konferansen som ble arrangert på den nye
ungdomsklubben i Nordreisa.

Desember:
- Siste møte for året. Mesteparten av møte brukes til å forberede oss sammen med politisk rådgiver
Hilde Nyvoll til kommunestyremøte.
- Nord-Troms ungdomsråd ønsker at alle ungdomsråd deltar for å feire Pride som skal arrangeres i
Nordreisa 6.juni 2020. Ungdomsrådet støtter dette, og saken fremmes på kommunestyremøte av
medlemmer fra ungdomsrådet.
- Vi stiller oss bak vedtaket fra Lyngen ungdomsrådet om at Nord-Norges banen må realiseres, og
gjør vedtak på dette som videresendes Lyngen.
- Ny ungdomskontakt trer inn i stillingen fra januar 2020 da Silje Båtnes har sagt opp stillingen.
Vegard Tvedt Pedersen har denne stillingen fram til 1.8.2020.

Bildet ble tatt på Rust-konferansen 2019.
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OVERSIKT FRA ÅRET

Antall møter: 7 planlagte møter.

Antall saker: 38 saker.

Antall ekstra møter/aktivitet ved arrangement: 3 ekstra oppmøter.

Antall deltagere på møter: 54 deltagere på møter totalt.

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt. 17.12.19.
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Referat fra møte i Ungdomsrådet
Sted
Tid

Nordreisa, Halti – Jorma
20. januar 2020 kl. 14:00 – 15:30.

Tilstede:

Ramona Soleng Thomassen
Oda K. Fossvoll
Emma Halvorsen Agorsah
Mathilde Stabell
Jon Andreas Fyhn
Vegard Tvedt Pedersen, sekretær

Frafall:

Hedda J. Bjerkli
Alf Sindre Einevoll
Jens Severin Giæver

Sakskart

1/20 RUST møte
2/20 Ungdommens Fylkesting
3/20 Utleie kriterier for Ungdomsklubben
4/20 Eventuelt

1/20
Jon Andreas og Ramona deltok på RUST møte 13. januar 2020. De informerer om at det ble
valgt ny leder, og Ramona ble gjenvalgt som nestleder i det regionale ungdomsrådet.
De går gjennom sakene som ble diskutert på møtet hvor det først var gjennomgang av
kommunene og hva de har jobbet med siden sist. Det var også vedtatt at media skulle være
et nytt saksområde. Det ble laget et saksfremlegg om politisk fravær som blir fulgt opp
videre.
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2/20 Ungdommens Fylkesting
Oda drar til Ungdommens Fylkesting siden hun sitter i Ungdommens Fylkesråd. Vegard
informerer om at det er ønskelig at Nordreisa Ungdomsråd sender to representanter til
Fylkestinget.
Oda går gjennom programmet til Ungdommens Fylkesting.
Hvem som blir sendt til Ungdommens Fylkesting blir bestemt senere på Facebook gruppen til
Nordreisa Ungdomsråd slik at medlemmene får sjekket opp om de har mulighet til å dra.

3/20 Utleie kriterier for Ungdomsklubben
Vegard har etter samtale med sektorleder Siri Ytterstad fått et ønske om at Nordreisa
Ungdomsråd arbeider frem et forslag til hvilke kriterier som skal ligge til grunn for utleie av
Ungdomsklubben.
- Om noen skal leie Ungdomsklubben burde dette være utenfor de vanlige åpningstidene slik
at ungdommene som bruker Ungdomsklubben når det er åpent ikke blir påvirket av at noen
leier lokalet til andre aktiviteter
- Den som leier lokalet burde være innenfor aldersgrensene som er satt
- Det skal være en voksen som er ansvarlig for lokalet mens det er leid ut. Tilstedeværelse av
denne voksne personen kan variere basert på hvilket formål det er leid ut for
- Formålet med utleie burde være innenfor formålet til Ungdomsklubben
- Hvis noe ødelegges må utstyret erstattes av de som leier ut
Vegard følger opp denne saken videre.

4/20 Eventuelt
Ingen eventuelt saker.

Referent: Vegard Tvedt Pedersen, 24.01.20.
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Fra: Vegard Tvedt Pedersen (Vegard.Tvedt.Pedersen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 27.01.2020 12:16:07
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: Anna Elise Lund Henriksen
Emne: Referat fra Ungdomsrådet 20.01.20
Vedlegg: Referat fra møte 20.01.20.docx
Legger ved referat fra Ungdomsrådet 20. januar 2020.
Vennlig hilsen
Vegard Tvedt Pedersen
Ungdomskontakt
Telefon: 417 06 116

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Postadresse:
Postboks 174, 9156 Storslett
E-post:

Besøksadresse: Telefon: 77 58 80 00
Sentrum 17
Telefaks: 77 58 80 01
Internett: www.nordreisa.kommune.no
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Bankkto: 4740 05 03954
Org nr: 943 350 833
www.facebook.com/nordreisakommune

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni

Arkivsaknr:

2019/77-1

Arkiv:

Q04

Saksbehandler: Hilde
Henriksen
Dato:

18.01.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/20

Utvalgsnavn
Nordreisa barn og unges kommunestyre

Møtedato
05.06.2020

Asfaltering bussholdeplass Storslett skole

Rådmannens innstilling
Bussholdeplassen ved Storslett skole asfalteres ikke. Det gjøres vedlikeholdstiltak i kommunal
egenregi sommeren 2019. Kostnadsramme for tiltaket er kr 80.000 og belastes driftsbudsjettet
hos Anleggsdrift.

Saksopplysninger
Klasse 9 A har fremmet sak der de ønsker asfalt på skolens bussholdeplass. Ønsket begrunnes
med at plassen har vannpytter og derfor er våt og skitten. Om plassen asfalteres, vil det være
lettere å gjennomføre aktiviteter der samtidig som det kan merkes opp for ballaktiviteter.
Forarbeider og asfaltering beløper seg til kr 360 eks mva pr m2. For et areal på 1000 m2, vil
kostnaden bli kr 360.000 eks mva. I tillegg kommer kostnad for synkekum på kr 50.000 eks
mva.
Vurdering
Målet bak klasse 9 A’s ønske om asfaltering, forstås som et behov for at plassen skal
tilrettelegges bedre for bruk til ulike aktiviteter. Dette kan oppnås gjennom mindre tiltak som
etablering av synkekum, fjerning av jordmasser, oppfylling og planering av grusmasser. Dette
tiltaket beregnes til kostnad på kr 80.000 eks mva inkludert synkekum.
Det er flere forhold som taler for å beholde plassen som grusplass og ruste den noe opp i stedet
for å asfaltere. Dette er forhold som:
- Kostnad for oppgradering til bedre grusbane er vesentlig mindre enn asfaltering.
- Vedlikehold av grusplass over tid er mindre kostnadskrevende enn vedlikehold av
asfalterte plasser samtidig som resultatet er bedre.
Asfalt blir skadet av frostpåvirkning, kjøretøy (skolebuss) og snørydding. Lappede
områder på asfalterte areal er uheldige for en del fysiske aktiviteter.
- Aktiviteter på grusplasser kan være mindre belastende for menneskekroppen enn
aktiviteter på asfaltert areal.
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-

Miljømessige forhold som drenering av overflatevann som regn eller snøsmelting er
viktige hensyn som må ivaretas. Store deler av sentrum består av ikke-drenerende
overflater. Om man øker andelen ikke-drenerende overflater ukritisk, vil
skadepotensialet øke unødvendig.
Klimaendringer medfører nedbør med større intensitet og vannansamlinger gjennom hele
året, også i Nordreisa. Dette vannet må tas vare på slik at det ikke blir flere og større
skader. I andre sentrumsområder i landet, må man nå fjerne bl.a asfalt fra enkelte arealer
på grunn av flere og større skader.

Opprusting av plassen til bedre grusplass, kan skje innenfor kostnadsramme på kr 80.000
sommeren 2019 gjennom omprioritering av vedlikeholdstiltak hos Anleggsdrift.
Som tilleggsopplysning kan nevnes at Nordreisa kommune har flere svært dårlige veier som har
stått høyt prioritert for asfalt i mange år uten at det har vært mulig å finansiere dette økonomisk.
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