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37/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 7.MAI
Vedlegg til saken:
 Protokoll 7.mai
Vedtak: Protokoll godkjennes

38/18 KOMMUNERUNDEN
Orientering fra ungdomsrådene
Kåfjord: Sliter noe med oppmøtet - bare 2-3stk på møtene og da er rådet ikke
vedtaksdyktige. Får ny koordinator 1.november. Jens Alexander Simonsen er
politiske rådgiver.
Kvænangen: Fortsatt ingen klubb pga bygging av ny skole. Skal arrangere
pizzakveld og julebord. Stor pågang på ungdomsrådet også fra 7.klasse. Forsøk på
ny ordning med undergruppe av 7.klassinger i BUFF-styret som er referansegruppe
for ungdomsrådet. Velger inn repr. til rådet utfra hvorfor de vil være med, og hva en
vil utrette. Vera Wassnes er politisk rådgiver.
Nordreisa: Planlagt Halloween-fest i lag med Xload. Promotionvideo – Zombiewalk,
Mange deltakere i alle aldersgrupper. Henvendelse fra kulturavd. om UKM. Litt frafall
på møtene – rekrutterer nye medlemmer fra ungdomsskolen. Øyvind Evanger er
politisk rådgiver. Har også egen kontaktperson i alle utvalg.
Skjervøy: Arrangerte ungdomskonsert sammen med Skarvenfestivalen i sommer.
Dårlig oppmøte, samt at dørene åpnet seint og bandet spilte bare 25min.
Ungdomsrådet vil ta dette opp med Skarvenfestivalen. Skaterampen er endelig i
bruk i skolegården. Ingrid Lønhaug er politisk rådgiver. Ny koordinator – Eirik
Hasselberg. Neste møte i SUR mandag 15.10.

39/18 RUST HALVÅRSRAPPPORT
Vedlegg til saken:
 RUST Halvårsrapport juni 2018
Gjennomgang av rapporten
Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd godkjenner rapporten. Den sendes til Regionrådet
og postmottak i alle kommunene. RUST-representantene orienterer om rapporten i
sine ungdomsråd.
40/18 STATUS PRØV SJØL-FONDET
Ungdom 13-18 år:
Fredrik Hansen – arrangement Storslett LAN: Kr. 10 000,- (utbetalt)
Karoline Olaussen – etablering av klesmerke: Kr. 3000,- (ikke returnert tilsagnsbrev)
Oskar E Johansen – geitekillinger: Kr. 5000,- (utbetalt)
Vilde K Johansson – livredningskurs: Kr. 1000,- (ikke returnert tilsagnsbrev)

Vilma Johansson - fotokurs: Kr. 1000,- (ikke returnert tilsagnsbrev)
Christopher Lilleng Davidsen – fiskebåt: Kr. 5000,- (utbetalt)
Charlotte Holmgren – seminar om kroppspress: Kr. 10 000,- (23.9 – venter rapport)
Christer Vangen – dronefilm: Kr. 1000,- (ikke returnert tilsagnsbrev)
Gjennomgang av innsendte rapporter fra
 Fredrik Hansen
 Oskar E Johansen
 Christopher Lilleng Davidsen
Elev- og ungdomsbedrifter:
 Elev og ungdomsbedrifter som etableres på skolene i høst oppfordres til å
søke støtte til tiltak innen design og markedsføring som viser stedskvaliteter
og muligheter i Nord-Troms.
 Flyer om fondet er sendt til lærere på entreprenørskapsfag på Nord-Troms
vgs.
 Lise har informert om fondet på en workshop som Halti Næringshage holdt
for vgs. Nordreisa i vår, og besøkt entreprenørskapsklassen i august.
 Info sendt til Tonny Mathiassen (HoppIDE) til utdeling på Innovasjons Camp i
grunnskolene.
 Innovasjons Camp Blå fag på vgs Skjervøy onsdag 3.oktober. RUST (Ramona
og Lise) deltok som veiledere for elevgruppene, jury i kåringen av beste
forretningside, og med info om Prøv sjøl-fondet.
Vedtak:
 Statusrapport tas til orientering.
 Markedsføring av fondet mot målgruppene fortsetter.
 Søke SNN Samfunnsløftet om påfyll til for å sikre fremtidig aktivitet for fondet
og bidra til kultur- og næringstiltak blant ungdom i Nord-Troms.

41/18 RUST-KONFERANSEN
Vedlegg til saken:
 Forslag til program for RUST-konferansen
Vedtak:
 Forslaget tas til orientering. Endringer kan komme fra arbeidsgruppa.
 Arbeidsgruppa: Anna, Vilde, Oliver, Mathias, Adelen.
 Invitasjonen sendes til ungdomsrådene i kommunene snarest.
Påmeldingsfrist: 18.oktober. Lise sender invitasjon til koordinatorene.
 Møteplan for arbeidsgruppa: Mandag 15.oktober kl. 9.30 på Halti. Lise
booker møterom.

42/18 ORDFØRERTUR: VALG AV AU

Årets ordførertur er i Nordreisa 26.-27.november. Det er booket overnatting på
hotellet til RUST, og møterom på Halti for møte i RUST og fellesmøte med
ordførerne.
Vedtak:
 Arbeidsgruppe: Adelen, Oliver, Mathias, Ramona
 Invitasjon sendes til RUST og ordførere.
 Arbeidsgruppa har møter på Skype og chat.

43/18 DRIVKRAFT NORD-TROMS
Vedlegg til saken:
 DRIVKRAFT UNGDOM
Drivkraft Nord-Troms» er en videreføring av satsinger i «Nærings- og utviklingsplan
for Nord-Troms 2014-2018» (forankret i Regional planstrategi for Troms). I tillegg
til å bygge videre på tidligere satsinger, har regionrådet valgt områder hvor NordTroms kan bidra til å løse samfunnsutvikleroppgaver i ny region Troms/Finnmark.
Disse vil vi gjennomføre uansett utfall av sammenslåing mellom Troms og Finnmark.
De prioriterte satsingene er områder hvor Nord-Troms har en særlig kompetanse
som kan bygges videre på for å løse oppgaver utover egne grenser, samtidig som vi
styrker og utvikler regionens kompetansemiljø.
Vi vil satse på:


Drivkraft Campus Nord-Troms



Drivkraft Ungdom



Drivkraft Kvenkultur



Drivkraft Grensesamarbeid

DRIVKRAFT UNGDOM:

Resultatmål
Utvikle og prøve ut en pilotmodell for ungdomsmedvirkning i kommunene i Troms og Finnmark. I kommende
valgperiode skal det etableres ungdomsråd i alle kommuner i Troms og Finnmark.
Effektmål
Ungdom (identitet og kultur) og medvirkning som «verktøy» i en strategi i utvikling av vekstkraftige og attraktive
lokalsamfunn. Tilhørighet fremmer ansvar for framtida og samfunnet.
Målgrupper
Lokale og regionale politikere
Ungdomspolitikere - «utRUSTede» ungdommer til veilederkorps
Ungdomsråd i den nye regionen Troms og Finnmark
Hvorfor


Samarbeid - nordområdepolitikk, grenser, fleksibilitet



Klima – fremtidens stemmer må høres nå



Demografi –spredt bosetting, distriktskommuner – jobbe distribuert



Kreativitet – entreprenørskap, kultur, muligheter, næring



Kommunikasjon – samfunnsutvikling, deltakelse, identitet



Ungdomskultur. Ungdom er der det skjer! Språk! Velger posisjoner og tilhørighet selv – økt deltakelse
gjennom teknologi

Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd støtter Drivkraft Nord-Troms og ser fram til videre
arbeid med satsingen.

44/18 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
I en e-post til regionrådet skriver rektor på Nord-Troms vgs Olaug Bergseth:
Har dere noen planer om å sette videregående opplæring på sakskartet? 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 er 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 vg-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.
Mvh
Olaug Bergset

Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd ber om å involveres i det videre arbeidet med
saken.
45/18 BOK- OG KULTURBUSSEN I NORD-TROMS
Regionrådet har sendt henvendelse til RUST og bedt om støtte i saken om
Bokbussen. Sametinget har vedtatt kutt i støtten som gis til drift av Bok- og
kulturbussen i Nord-Troms. Bok- og kulturbussen er eid av Kåfjord kommune, og
driftes i et samarbeid med Nordreisa og Lyngen kommune. I 2010 var det 10 000
utlån på bussen. I 2017 ble det registrert over 10 000 besøk og 18 135 utlån.
Forslag til uttalelse:
 Nord-Troms ungdomsråd støtter regionrådet og ordførerne Kåfjord,
Nordreisa og Lyngen i saken om Bokbussen.
 Bokbussen er veldig viktig for formidling av litteratur til barn og unge som
bor langt unna bibliotek og ikke har skolebibliotek.
 Bidrar til økte leseferdigheter blant barn og unge.
 Unikt - bør heller videreutvikles enn å bygges ned.












Viktig for formidling av samisk kultur.
Viktig for utvikling og revitalisering av samisk og kvensk språk i Nord-Troms.
De som jobber på Bok- og kulturbussen har spesiell kompetanse på
litteraturformidling, samisk og kvensk språk.
Et viktig formidlingsrom for barn og ungdom som knytter kultur, språk og
steder i Nord-Troms tett sammen.
Spennende for barn og ungdom å få besøk av bussen i skolegården – skaper
leselyst.
Storslett skole vil ha Bokbussen tilbake i skolegården
Viktig ressurs i skole som har lang vei til bibliotek
Lærer språk – kvensk og samisk i bussen.
Dårlig skolebibliotek gjør Bokbussen enda viktigere
Supplement til bedre utvalg i bøker for økt leselyst

46/18 STRATEGI FOR UNGE I TROMS – HANDLINGSPLAN
I RUST-møtet 16.mars gav vi innspill til Strategi for unge i Troms. I tillegg har flere
av de kommunale ungdomsrådene sendt inn høringssvar.
Ungdommens fylkesråd Troms jobber nå med en handlingsplan til strategien og skal
ha ny runde for innspill og forslag. RUST er bedt om å bidra.
Vedtak: UFR inviteres til å holde innspillsmøte og workshop med RUST 26.november
2018

47/18 MØTE- OG AKTIVITETSPLAN

48/18 SØKNAD TIL PRØV SJØL-FONDET FERSK FISK UB

Vedtak: FerskFisk UB tildeles 5000kr i støtte fra Prøv sjøl-fondet.

9.10.2018 Lise Jakobsen (referent)

