Protokoll fra møte i Nord-Troms Ungdomsråd
og fellesmøte med Regionrådet 27.11.2018
Sted
Tid

Nordreisa, Halti, møterom Kaisa, 1.etg.
Kl. 9.00-14.00

Tilstede
Nord-Troms Ungdomsråd

Fagrådet
Nord-Troms regionråd - adm.

Skjervøy:
Vilde M Karlsen
Kåfjord:
Mathias Nilsen
Oliver Løvli
Kvænangen:
Forfall
Nordreisa:
Ramona Thomassen
Anna Elisa Lund Henriksen
Lyngen:
Tuva Skogheim
Ingvild Ringbakken
Storfjord:
Maja Elvemo
Alise Bruvold
Kjersti Rennestraum
Lise Jakobsen, referent

SAKSKART MØTE I NORD-TROMS UNGDOMSRÅD KL. 9.00-12.00
49/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL
50/18 KOMMUNERUNDEN
51/18 EVALUERING RUST-KONFERANSEN
52/18 STEDSUTVIKLING
53/18 RUST ÅRSHJUL 2019
54/18 SØKNADER TIL PRØV SJØL-FONDET FRA UNGDOMSBEDRIFTER
55/18 SØKNAD FRA KVÆNANGEN UNGDOMSRÅD
56/18 RAPPORT - KROPPSPRESS
SAKSKART FELLESMØTE UNGDOMSRÅDET OG REGIONRÅDET KL. 12.30-14.00
STRATEGI FOR UNGE I TROMS – INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN
NY STRUKTUR FOR YRKESFAGA I TROMS
UTTALELSE: UNGDOMSMEDVIRKNING – FRA POLITISK FRAVÆR TIL GODKJENNING SOM
SAMFUNNSFAG
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Saksliste Nord-Troms ungdomsråd
kl. 9.00-12.00
49/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 9.10.2018
Vedlegg:
• Protokoll RUST-møte 9.11.2018
Gjennomgang av dokumentet.
Forslag til vedtak: Protokoll godkjennes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------50/18 KOMMUNERUNDEN
NORDREISA: Halloween-fest for alle aldergrupper, dårlig oppmøte pga. lite presis
målgruppe og kollisjon med fotballturnering. Bra ide, men stort
forbedringspotensial på gjennomføringen. Ungdomsrådet har møte i beg. av
desember.
KÅFJORD: Ny sekretær og koordinator på plass. Jobber med rekruttering og
etablering av nytt ungdomsråd. Planlegger arrangement i januar.
LYNGEN: «Generasjonskos» på eldrehjemmet på Lyngseidet – masse folk. Vellykket
arrangement som anbefales til andre ungdomsråd å arrangere.
STORFJORD: Møte i ungdomsrådet 15.desember
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51/18 EVALUERINGSVERKSTED RUST-KONFERANSEN
Vedlegg:
• Bilder fra konferansen (PowerPoint)
• Evalueringsverktøy: BAROMETERET score 0-10
Målet med RUST-konferansen er opplæring av ungdomsråd i aktuelle tema, få
erfaring og dele erfaring, bli kjent og øke samarbeidet mellom kommunene.
Evaluering:
Bli kjent:
• Ble ikke skikkelig godt kjent pga. lite tid til bli kjent-lek og mye folk. 7
• Bra leker, men morsomst for de yngste deltakerne
Om Nord-Troms:
• Kjente til regionen fra før. 5
• Ja!
Workshop:
• Kunne vært med effektiv. 3
• Vanskelig å forstå oppgaven
Opplæring:
• 8,5
• Veldig bra!
• Bra for de nye, men mye av det samme for de som har vært med før!
• Tonje og Victoria er flinke å formidle
Oppsummering:
• 8
• 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
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52/18 UNGDOM & STEDSUTVIKLING
Vedlegg:
• Rapport fra NODA, Kjersti Jenssen
• Prosjektbeskrivelse Ungdom og stedsutvikling
Til prosjektet Ungdom & Stedsutvikling er det laget en prosjektbeskrivelse som de
kommunale ungdomsrådene kan benytte for å jobbe videre med ideene fra
workshop på RUST-konferansen.
Vedtak: RUST-representantene tar saken opp i de kommunale ungdomsrådene og
legger frem malen for prosjektbeskrivelsen. Saken tas opp med Fagrådet i første
RUST-møte i 2019.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------53/18 RUST 2019 AKTIVITERER OG MØTEPLAN 2019
Vedlegg:
• Forslag til møteplan 2019
Vedtak: Tas til orientering. Vedtak utsettes til fellesmøte med Fagrådet i januar. Da
velges ny leder, nestleder og fordeling av saksområder.
Nye saksområder som foreslås tatt inn i 2019:
• Psykisk helse: Aktuelt og ungdomsrelatert tema som trenger større fokus.
• Klima og miljø: Aktuelt tema som knyttes opp mot rullering av Klima og
miljøplan i Nord-Troms v/ Rådmannsutvalget.
• Reiseliv: Tema for Nord-Troms konferansen 28.august 2019.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------54/18 SØKNADER TIL PRØV SJØL-FONDET FRA UNGDOMSBEDRIFTER
Søknad fra Arctic Culture UB:
Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd støtter Arctic Culture UB med kr. 2000,- fra Prøv
sjøl-fondet. Enstemmig vedtatt.
Søknad fra Handcraft UB:
Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd støtter Handcraft UB med kr. 1000,- fra Prøv sjølfondet. Enstemmig vedtatt.
Drøfting i møtet: Det foreslås at ungdomsbedrifter i inviteres til RUST-møter for å
presentere sine søknader muntlig og svare på spørsmål i forbindelse med
behandling av søknaden. Dette for å heve nivået på søknadene og øke læring i
søknadsprosessen for alle involverte parter. Halti næringshage arrangerer «pitch»
for bedriftene der de får vurdert forretningsideer. RUST tar kontakt og sjekker ut
mulighet for å integrere Prøv sjøl-fondet i dette. HoppIDE prosjektet er i
avslutningsfasen. Veien videre skal avklares med involverte parter: Halti
næringshage, RUST, UE, Nord-Troms vgs, næringsliv etc. Saken tas opp i møtet i
januar.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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55/18 SØKNAD FRA KVÆNANGEN UNGDOMSRÅD – JULEBALL 8.DESEMBER
KVÆNANGEN UNGDOMSRÅD v/ Johanne Mari Johansen
Jafet lindebergsvei 15. 9162 Sørstraumen
marit.boberg@kvanangen.kommune.no
JULEBALL
Vi fra Kvænangen Ungdomsråd skal arrangere et juleball den 8.desember 2018. Der vi
tenker å invitere ungdommen fra Øksfjord og Nordreisa kommune. Dette arrangementet
vil finne sted i Burfjord på flerbrukshuset. Aldersgruppen er 7.kl - 1. vgs. Arrangementet
er rusfritt. Vi søker penger fra RUST slik at vi kan holde inngangsbilletten så lav som
mulig. Dette for at noen ikke skal bli utestengt pga. for høy pris på inngang.
UTGIFTER:
Husleie - 2500,Mat - 10 000,Drikke - 2000,Snop - 1500,Musikk - 2000,Pynt og diverse - 1900,Tilsammen : 19 900,INNTEKTER:
Inngang - 8400,Næringsfond - 2000,RUST - 5000,Egne midler (BUFFF og UR) - 3000,Kiosksalg - 1500,Tilsammen: 19 900,EGET ARBEID:
planlegging, skrive søknad, handling, pynting, rydding, annonsering, opphenging av
plakater og tilrettelegging.
SØKNADSSUM:
Vi søker om 5000,- fra RUST som beskrevet i budsjettet.
TIDSPLAN:
Planlegging er allerede begynt.
Gjennomføring av prosjektet er 8. desember 2018.

Vedtak: Med bakgrunn i tidligere vedtak om støtte til arrangement til
ungdomsrådene i Lyngen, Nordreisa og Skjervøy på kr. 5000,- innvilges søknaden.
Det gis kr. 5000,- til Kvænangen ungdomsråd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------56/18 RAPPORT – KROPPSPRESS
Vedtak: Rapporten tas til orientering og støtte fra Prøv sjøl-fondet betales ut.

4

Saksliste fellesmøte Nord-Troms ungdomsråd og regionråd
kl. 12.30-14.00
STRATEGI FOR UNGE I TROMS – INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN
Innspillsmøte Strategi for unge i Troms v/ Hanne Sofie Roaldsen,
Ungdomskoordinator Troms fylkeskommune.

Vedlegg til saken:

vedtak fylkesting
STRATEGI FOR
Høringsuttalelse
juni 18.pdf
UNGE I TROMS 2018-2028.pdf
RUST - Strategi for unge i Troms.docx.pdf

•

Vedtak fra fylkestinget og vedtatt strategidokument

•

Innspill fra RUST til Strategidelen

Innspill:
• Bakgrunn for Strategi for unge i Troms og handlingsplanen
Medbestemmelse: Eirik, Oliver, Maja
Løsninger for å delta på samfunnsarena, bidrar til selvstendig tekning, gi ungdom
plass i politiske utvalg, undervisning gjennom robot og streamning for å sikre
opplæring hvis man ikke kommer seg på skolen, klima: veisalting, tog, drivstoff,
Kollektiv tilbud. Utdanningsveiledning på skolene, men kompetente veiledere
Valgfrihet: Knut, Vilde, Ramona:
Tilgang til god utdanning – fleksibel skole som er tilpasset alle og kan gi gode råd
om videregående utdanning og yrkesvei, mulighet til utdanning i distriktene.
Muligheter man har, muligheter som velges bort, hvordan skal det gjøres? Møte
elever og bedrifter, næringstreff på skolene, ungdomsråd bør løfte fram saken.
Samfunnsdeltakelse: Øyvind, Dan Håvard, Ingvild, Mathias, Alise:
Engasjere på lokalt nivå, voksenressurs, mer hjelp enn en koordinator, engasjement
starter i elevråd – fremme og framsnakke elevråd og ungdomsråd, bruke engasjert
ungdom som reklame, vise tillit til ungdomsrådene og gi gjennomslag og mestring
for ungdom, politikere, fylkestinget må ha ungdommens fylkesråd med i behandling
av saker – øke medvirkningen.
Livsmestring: Ørjan, Anna, Tuva:
Psykisk helse som fag i skolen eller i alle andre fag, leksefri skole,
stressforebygging, mestring og fokus på det positive
Uakseptabelt at det skal være opp til foreldrene/familie å sikre videregående
utdanning fordi elever må flytte på hybel og betale høy husleie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------RR 64/18 NY STRUKTUR FOR YRKESFAGA I TROMS
Saksdokumenter:
•

Innspill fra rektor ved Nord-Troms videregående skole

Saksbehandler: Berit Fjellberg
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Saksopplysninger:
Fra høsten 2020 endres den yrkesfaglige tilbudsstrukturen i Norge. Prosessen for
utarbeidelse av ny tilbudsstruktur i Troms er under planlegging. Rektor ved NordTroms videregående skole, Olaug Bergset, har sendt et innspill til regionrådet;
«Det kommer tre saker på fylkesnivå nå i vinter:
•
Ny struktur for yrkesfaga i Troms
•
Voksenopplæring
•
Elev- og lærlingetjeneste
Det er den første som er størst, den har blant annet bakgrunn i de nye utdanningsprogramma som
kommer:
•
Design og tradisjonshandverk
•
IKT og medieproduksjon
•
Salg, service og reiseliv
•
Frisør, blomster og interiørdesign
Hvordan disse skal fordeles blir sak på junitinget. Høringa starter 15.mars. Litt forenkla fremstilt
innebærer endringene en mer spesialisering, altså blir det vanskeligere å få nok elever til å starte
tilbud. Dette er åpenbart en utfordring for Nord-Troms, selv om det også er muligheter.
Som kjent er det to videregående skoler i Nord-Troms, og situasjonen på Nordkjosbotn er at en har nå
lyst ut rektorstillinga for andre gang. De har hatt redusert søkning siste året, og kort sagt trur eg vi må
samarbeide om en prosess for å få et best mulig tilbud til ungdommene i regionen.»

Begrunnelsen fra regjeringen for å iverksette denne strukturendringen er i
hovedsak:
•

I følge SSB vil Norge mangle over 90.000 fagarbeidere i 2035, mange
bedrifter mangler faglært arbeidskraft

•

Utredninger viser at mange yrkesfagelever ikke har nok kunnskap i det faget
de skal jobbe med når de kommer ut i lære, og næringslivet får ikke
arbeidstakere med den nødvendige kompetansen

Med ny struktur for yrkesfagutdanningen vil regjeringen bidra til at landet får nok
fagarbeidere i framtiden, med den kompetansen som arbeidslivet trenger.
Vurderinger:
Med flere ny fagtilbud vil det bli en volumutfordring for distriktene å klare å fylle
opp klasser med tilstrekkelig antall elever. Fagtilbudene som tilbys for våre
ungdommer i regionen er viktig for arbeidslivet i Nord-Troms.
Vi har behov for fagarbeidere innen kommunal sektor, særlig med tanke på de
utfordringene som kartleggingen innen helse- og omsorgssektoren dokumenterer
(«Levende studie- og læringssentra? Varsel om en mulig krise», Grepperud,
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Danielsen og Roos, 2016). I næringslivet opplever vi for tiden stor vekst, og et
økende behov for fagarbeidere.
Ved Nord-Troms videregående skole er det gjort erfaringer med utprøving av
vekslingsmodellen. Denne har også gitt meget gode resultater, både med hensyn til
karakterer og gjennomføring. I prosessen mot ny struktur for yrkesfagene bør det
også gjøres vurderinger om denne modellen kan ha overføringsverdi for andre fag.
For distriktene er det viktig med fleksibilisering av tilbud, dette har vi gjort mye av
gjennom studiesenteret. Dette er noen momenter som kan tas med i det videre
arbeidet.
Det er avgjørende for framtida å være aktiv i den kommende prosessen hvor
blant annet fordelingen av fagtilbud i fylket skal gjøres. Det er strategisk klokt å
inngå samarbeid med RUST og næringslivet i regionen i denne saken, jo flere som
jobber mot samme mål, jo større tyngde får vi inn mot beslutningstakerne.
Vedtak:
Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd (RUST) vil ta initiativ til et felles
drøftingsmøte i løpet av 1. kvartal 2019, hvor vi setter ny struktur for yrkesfaga på
dagsorden. Til møte inviteres videregående skoler i regionen og
næringsforeninger/Arena Nord-Troms.
---------------------------------------------------------------------RR 65/18 UTTALELSE: UNGDOMSMEDVIRKNING – FRA POLITISK FRAVÆR TIL
GODKJENNING SOM SAMFUNNSFAG
Saksdokumenter:
•

Forskrift til Opplæringsloven §3-47

•

Uttalelse fra Troms fylkesting vedr politisk fravær i videregående skole,
12.06.18

Saksbehandler: Lise Jakobsen
Saksopplysninger:
Fraværsgrensa i videregående skole skaper utfordringer for engasjerte og
ressurssterke ungdommer som ønsker å delta i politisk arbeid. Ungdomsrådene i
Nord-Troms (kommunalt og regionalt) har stor aktivitet på områder som berører
samfunnsutviklingen i regionen. Ungdommene bygger relasjoner, samler erfaring og
får sentral kunnskap om muligheter og utfordringer i regionen. Det er derfor viktig å
ta opp begrepsbruk i saken. Deltakelse og engasjement i samfunnsutvikling bør
godkjennes som samfunnsfag fremfor å beskrives som «fravær».
Vedtak:
Nord-Troms Regionråd og Nord-Troms ungdomsråd (RUST) utarbeider en uttalelse i
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felleskap. Forslag til uttalelse utarbeides av: leder av RUST Anna E. L. Henriksen og
saksordfører for utdanning Øyvind Evanger. Uttalelsen sendes til godkjenning før
den oversendes til: Ungdommens fylkesråd i Troms, Troms fylkesting, Nordkjosbotn
og Nord-Troms videregående skole, Utdanningsdepartementet, KS, Stortingets
Utdannings- og forskningskomite og Tromsbenken
----------------------------------------------------------------------

Referent: Lise Jakobsen 27.11.2018
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