Protokoll fra møte i Nord-Troms Ungdomsråd og
Fagrådet fredag 16.mars 2018

Sted
Tid

På Taket kafe, Nordreisa
Kl. 10.00 – 15.00

Tilstede
Nord-Troms Ungdomsråd

Skjervøy:
Vilde M S Karlsen
Siril Jørgensen
Kåfjord:
Runar Monsen
Tony Cock
Oliver Løvli
Kvænangen:
Mia Johnsen
Adelen Henriksen
Nordreisa:
Ramona Thomassen

På Skype kl. 10-11.30
Fagrådet

Forfall
Nord-Troms regionråd

Lyngen:
Erlend August Gamst
Marie Solheim Jensen (vara for BJ)
Storfjord:
Gunvei Moldstad
Anja Rognli
Silje Båtnes, Nordreisa
Eldbjørg Ringsby, Skjervøy
Marit Boberg, Kvænangen
Kåre Bjørnar Olsen, Lyngen
Ellen Lindvall, Kåfjord
Jill Fagerli, Storfjord
Anna E L Henriksen, Nordreisa
Benjamin Johansen, Lyngen
Lise Jakobsen, referent

1

SAKSKART

FELLES SAKER
9/18 Godkjenning av referat fra møtet 19.2.2018
10/18 Orienteringer
11/18 Kommunerunden
12/18 Årshjul og tiltak i 2018
13/18 Næringsprisen
14/18 Søknad fra Nordreisa ungdomsråd
15/18 Søknad fra Lyngen ungdomsråd
16/18 Evaluering av Prøv sjøl-fondet
17/18 Prøv sjøl-fondets sommerjobbkampanje målgruppe 13-18år
18/18 Høring: Strategi for unge i Troms

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD
19/18 Valg av referent i møtet
20/18 Ny RUST-logo
21/18 Valg av saksområder: knyttes opp mot aktiviteter og tiltak i Årshjul 2018
22/18 Søknad til Prøv Sjøl-fondet (13-18år) fra Fredrik Hansen
23/18 Søknad til Prøv Sjøl-fondet (13-18år) fra Karoline Olaussen

FAGRÅDET
1/18 Velge leder og nestleder etter rulleringsplan
2/18 Oppsummering av Fagrådets dag
3/18 Nye satsingsområder for Fagrådet

2

FELLES SAKER

9/18 Godkjenning av referat fra møtet 19.2.2018
Referat: Ingen anmerkninger. Referatet godkjennes.

10/18 Orienteringer
AU-møte 5.3.2018: Anna, Vilde og Lise gjennomgikk framdrift i sakene fra forrige
møte og planla saksliste for dagens møte.
Yrkes- og utdanningsmessa v/ Runar: Anna og Runar på stand med roll ups og
promotering av Prøv sjøl-fondet. Vi fikk mye positiv oppmerksomhet for blikkfang
på stand, delte ut kort med tekst om «Nord-Troms-ungdom».
Idedugnad for Forskningsdagene 2018 hos Halti Næringshage v/ Vilde: Vilde og Lise
deltok sammen med flere aktører fra Halti-miljøet. Tema for Forskningsdagene er
«oppvekst». RUST jobber med ide om en ungdomskonferanse, seminar etc under
Forskninsgdagene.
RUST-filmene: Rekruttering til ungdomsråd og Prøv sjøl. Mediefabrikken har ikke
mulighet. Vi har forespurt Madelen, som skal ta kontakt med Anna og Lise om dette.
Norway Cup: Idrettsklubbene stilte seg ikke positive til forslaget. Det vil ikke jobbes
videre med saken.
Politisk rådgiver: Referat fra RUST-møtet 9.feb. Saken tas opp med ordførerne 7.mai.
Innspill til Regionreform: Arbeidsutvalget (Anna, Vilde, Berit og Lise) avtaler møte for
å jobbe videre med saken.

11/18 Kommunerunden
Kvænangen:




Har fortsatt ikke klubb pga. skoleombygging.
Møte i ungdomsrådet
Arrangement

Nordreisa:




Arrangerer turnering under Påskelandsbyen som kommunen og
næringsforeninga arrangerer. Annonseres på Facebook.
Nyvalgt ungdomsråd
BUK-møte i mai
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Jobber med ungdomsklubb på idrettshallen. Kommunen har en
prosjektgruppe – ungdomsrådet, interiørarkitekt. Planlagt ferdig i mai og
starter bygging til høsten.

Skjervøy:





Har hatt ungdomsrådskonferanse.
Markering av Barnekonvensjonene 13.februar + rekruttering til ungdomsrådet
ett år før de skal velges inn.
Møte med politikere og skoleledere og helsesøster om temaet trivsel for
ungdom på Skjervøy, også de som flytter til Skjervøy for å gå på vgs.
11.april: Ungdommens kommunestyre

Kåfjord:






Har valgt inn nye medlemmer
Jobber med UKM
Aktivitetsdag i hallen med Ipad som premie. Gjentar suksess fra tidligere.
Gerds stilling skal lyses ut, og enda mer ungdomsretten. Oppvekstleder har
ansvaret for ungdomsrådet nå.
Barn- og unges kommunestyre om temaet mobbing. Jobbet med case om
mobbing som engasjerte ungdommer.

Lyngen:



Flere arrangement under Puls Lyngen
Booker artister til Lyden av Lyngsalpan

Storfjord:



Skal ha første møte på tirsdag og planlegge «Sommerstart».
Deltok på kommunestyremøte sist uke i sak om oppussing av skolen.

12/18 Årshjul og tiltak i 2018
Se vedlegg

13/18 Næringsprisen
I 2017 mottok RUST Troms fylkeskommunes næringspris på kr 300 000,-. Pengene
må brukes på tiltak innen innovasjon, entreprenørskap og næring. Det forslås at
pengen fordeles på:



Prøv sjøl-fondet
Det arrangeres en konferanse/seminar høsten 2018 for ungdomsrådene i
Nord-Troms med stedsutvikling og identitet som tema. Seminaret kan enten
være en del av Forskningsdagene i september eller RUST-konferansen
26.oktober.
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Ungdomsrådene får 20 000,- til å iverksette tiltak og ideer fra
konferanse/seminar.

Prøv sjøl-fondet

kr 100 000,-

Konferanse/seminar

kr 80 000,-

Ungdomsrådene

kr 120 000,-

Sum

kr 300 000,-

Vedtak: Forslaget vedtas. Det velges en arbeidsgruppe som jobber videre med
prosjektet sammen med Lise. Henvendelse til NUNT evt. planleggere i kommunene.
En repr. fra hver kommune:







Kåfjord: Tony
Lyngen: Erlend
Nordreisa: Ramona
Kvænangen: Adelene
Skjervøy: Vilde
Storfjord: Anja

14/18 Søknad fra Nordreisa ungdomsråd om støtte til Ungdomsturnering
Saksdokumenter:


Søknad

Søknad fra Nordreisa ungdomsråd om støtte på 10 000,- til Ungdomsturnering
under Påskelandsbyen på Storslett. Tildeling må gis av RUSTs budsjettpost for tiltak
som er på 50 000kr pr år.
Vedtak: RUST ønsker å bidra til at ungdom i alle Nord-Troms-kommunene kan ha
arrangement og vil derfor fordele midlene. Det vil komme søknader fra flere
ungdomsråd utover året. RUST støtter arrangementet med 5000,15/18 Søknad fra Lyngen ungdomsråd om støtte til Lyden av Lyngsalpan
Saksdokumenter:


Søknad

Søknad fra Lyngen ungdomsråd om støtte på 50 000,- til Lyden av Lyngsalpan.
Tildeling må gis av RUSTs budsjettpost for tiltak som er på 50 000kr pr år.
Vedtak: RUST ønsker å bidra til at ungdom i alle Nord-Troms-kommunene kan ha
arrangement og vil derfor fordele midlene. Det vil komme søknader fra flere
ungdomsråd utover året. RUST støtter arrangementet med 5000,-
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16/18 Evaluering av Prøv sjøl-fondet.
Saken ble lagt fram og drøftet i møtet.

17/18 Prøv sjøl-fondets sommerjobbkampanje
Vi ønsker enda mer aktivitet innen kultur og næring for og av ungdom i NordTroms, og flere søknader til fondet og vil derfor ha innspill til hvordan vi kan gjøre
fondet kjent for:



Ungdom som kan skape sin egen sommerjobb
Ungdom som kan skap aktivitet og events på sitt hjemsted

Idebank:















Facebook, Instagram og Snap
Henge opp info på butikker
Henge opp info på skolene: i klasserom, kantine og hall
Informere Ungdomsrådene og spre det
Informere lærere
Sende ungdom rundt i klassene på skolen for å fortelle om det
Bedre opplyst på skoler, kommune og i ungdomsrådene
Stand på Skjervøydagan og andre store arr. i kommunene.
Få FiN til å lage reportasje
Annonsere på tavler og skjermer på skole, i skolebussen, på fergene
Bruke elevrådene
Plakater og brosjyrer
Reklame på kino på Skjervøy og i Nordreisa
Stå på stand

18/18 Høring: Strategi for unge i Troms
Saksdokumenter:



Høringsbrev
Strategi for unge i Troms 2018-2018

Fylkesrådet i Troms har vedtatt at det skal lages en strategi for unge i Troms, og har
bedt om innspill innen 6.april 2018. Strategien skal behandles i Fylkestinget i juni.
Forslaget til strategi er delt opp i fire mål:
-

Samfunnsdeltakelse
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-

Livsmestring
Medbestemmelse
Valgfrihet.

Referat: Innspill fra møtet tas med i høringsinnspillet.

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD

19/18 Valg av referent i møtet
Vedtatt:
Vilde Karlsen er referent

20/18 Ny RUST-logo
Forslag til logo legges fram og ny logo for RUST vedtas i møtet.
Vedtatt: Enstemmig vedtatt logo firkant

21/18 Valg av saksområder
Saksområde

Ansvarlig person

Entreprenørskap og næring

Erlend og Ramona

Skole og utdanning

Runar og SIril

Kultur og idrett

Benjamin

Bolig og sted

Alle

Helse

Mia og Adelen

Miljø og klima

Tony

Politikk og medvirkning

Anna og Vilde

Tiltak og aktiviteter










Prøv Sjøl fondet.
HoppIdè / entreprenørskap
Yrkes- og utdanningsmessa.
Forskningsdagene : Oppvekst
Lyden av Lyngsalpan
Forskningsdagene : Oppvekst
Ungdom og stedsutvikling
Forskningsdagene : Oppvekst
Forskningsdagene : Oppvekst




Arctic Frontiers 2018
RUST setter fokus på saken i
2018
Forskningsdagene : Oppvekst
Fellesmøte med ordførere
7.mai
RUSTs rolle i ny region
Politisk rådgiver i alle
kommuner
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22/18 Søknad til Prøv Sjøl-fondet (13-18år) fra Fredrik Hansen
Saksdokumenter:


Søknad fra Fredrik Hansen

Vurdering av målgruppe 1: Søkere mellom 13 og 18 år
Krav til

Vurderes
med
+, - , og ?
Vedtatt:

Er det en
aktivitet/ et
tiltak eller et
prosjekt
innen kultur
eller næring?

En ansvarlig
person?

Egeninnsats:
Søker må anslå
kr. 100,- pr.
arbeidstime og
søke om
samme sum.

Skal tiltaket
starte innen
to mnd.?

Kan det gis
støtte til
innkjøp av
utsyr?
Da må alle
andre krav
være
godkjent

+

+

+

+

+

Har søker
levert en
enkel
rapport med
film eller
bilder, slik at
siste del av
pengene kan
betales ut?

?

8 mot 1, gis 10 000kr
Forslag: 10 000 og 5000

23/18 Søknad til Prøv Sjøl-fondet (13-18år) fra Karoline Olaussen
Saksdokumenter:


Søknad fra Karoline Olaussen

Vurdering av målgruppe 1: Søkere mellom 13 og 18 år
Krav til

Er det en
aktivitet/ et
tiltak eller et
prosjekt
innen kultur
eller næring?

En ansvarlig
person?

Egeninnsats:
Søker må anslå
kr. 100,- pr.
arbeidstime og
søke om
samme sum.

Skal tiltaket
starte innen
to mnd.?

Kan det gis
støtte til
innkjøp av
utsyr?
Da må alle
andre krav
være
godkjent

Har søker
levert en
enkel
rapport med
film eller
bilder, slik at
siste del av
pengene kan
betales ut?

Vurderes
med
+, - og ?

+

+

-

+

-

?

Vedtatt: 7 mot 2, gis 3000kr.
Forslag: 3000 og 5000kr.
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FAGRÅDET

1/18 Valg av leder og nestleder for 2018 etter rulleringsplanen.
Lyngen: Leder 2018
Kåfjord: Nestleder 2018
Kvænangen
Nordreisa
Storfjord
Skjervøy

2/18 Oppsummering av Fagrådets dag


Notat fra Fagrådets dag

Fagrådet trenger litt tid på å lese gjennom notatet og peke ut noen punkt for videre
arbeid. Lise innkaller til Skype-møte siste uke i april for å drøfte saken.

3/18 Handlingsplan for Fagrådet
Fagrådet beslutter å jobbe for at RUST-konferansen skal bli en fagdag også for
Fagrådet. Det foreslås å jobbe for at konferansen kan gå over to dager med sosialt
arr. på kvelden, og oppstart med faglig tema neste dag. Tema og form drøftes i
Skype-møte i april.
Fagrådet ønsker å holde fokus på, styrke og utvikle de faste aktivistene i RUST, 4
fatse møter pr. år, ordfører-tur, RUST-konferansen, fellesmøte med ordførere og
Prøv sjøl-fondet, fremfor å delta på arrangement utenfor regionen. Dette skal
forbygge overbelastning på engasjerte ungdommer som sier ja til mye, samt
underbygge våre egne målsettinger for kommunale og regionale ungdomsråd. Det
er viktig at ungdom er med der beslutninger tas. Fagrådet ønsker derfor å bruke
RUSTs ressurser (Fagråd, ungdomsråd og regional ungdomskonsulent) i regionen,
og styrke samarbeidet ordførere og Regionråd.
Vi takker ei til deltakelse på Dyrøyseminaret pga. lang reisevei og kostbar transport.
Fagrådet slutter seg til RUST årshjul 2018.
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