Protokoll fra møte Nord-Troms Ungdomsråd og Fagrådet
Sted
Tid

Nordreisa, Taket kafe
20.3.2019 kl. 11.00-14.00

Tilstede
Nord-Troms Ungdomsråd

Fagrådet

Nord-Troms regionråd - adm.
Forfall

Skjervøy:
Siril Jørgensen
Nora Karlstrøm (for Vilde Karlsen)
Kåfjord:
Mathias Nilsen
Oliver Løvli
Nordreisa:
Ramona Thomassen
Anna Elisa Lund Henriksen
Lyngen:
Ingvild Ringbakken
Tuva Skogheim
Storfjord:
Alise S. Bruvold (for Nikolas Fagerli)
Jacop Seppola
Silje Båtnes
Kåre Bjørnar Olsen
Kåre Eriksen (for Jill Fargerli)
Eirik Hasselberg
Lise Jakobsen, referent
Jill Fagerli, Storfjord
Marit Boberg, Kvænangen
Mia Johnsen, Kvænangen
Joahnne Mari Johansen, Kvænangen
Kjersti Rennestraum, Kåfjord
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Saksliste fellesmøte
10/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Vedlegg:
• Protokoll fra RUST-møte 14. januar 2019
Vedtak: Protokoll godkjennes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

11/19 SIA SIST! KOMMUNERUNDEN OG ORIENTERINGER
Runde rundt bordet
Kvænangen: Se e-post
Skjervøy: Arr. ungdomskonferansen – 3 fra hver klasse på ungdomstrinnet og vgs. +
observatører fra barnetrinnet. Tema – Ung og engasjert. Ørjan (ordfører) og Ketil M.
Skog fra FiN. En del om stedsutvikling og innspill til sentrumsplan og samfunnsplan
siste del av dagen. Planlegger BUK sammen med kommunen nå. Har blitt kontaktet
fra UFR om hvordan rådet jobber.
Kåfjord: Valgte nytt råd ny leder etter nyttår – Oliver Løvli er leder. Arrangement i
hallen med møte samtidig. Ordfører Svein har opplæring med nye i rådet. Skal ha
skredkurs på fredag.
Nordreisa: Har hatt møte – planlegger kveldsturnering i påska. Har hatt BUK-møte,
innvilget penger til saker derfra. Arbeidsgruppe for stedsutvikling er i gang. Aktiv
vinter i vinterferien med aktiviteter, hundekjøring, ridning, skutertur.
Ungdomsklubben ferdig i løpet av mai. Markering av Kvinnedagen på Halti der leder
Anna holdt appell. UKM arrangert sammen med Kåfjord og Skjervøy.
Storfjord: Arbeidsmøte på mandag for «sosialkveld», bruker tidligere tildelt støtte
fra RUST. Bruke de 20 000 fra RUST til lavvo på Skibotn og Hatteng. Har fått
forespørsel fra UFR om hvordan vi jobber. Ny ungdomskontakt i prosjektstilling.
Karoline Steinvik. Har også fått kommunepsykolog som jobber mot ungdom.
Ungdata-undersøkelse lagt fram – god diskusjon i rådet om innholdet i
ungdomsklubben. Vil ha tilbake de «gode gamle» aktivitetene- fotokurs etc. mer enn
et sted å henge. Behov for å rekruttere og få inn flere ungdommer for forebygging
av rusproblematikk. Skal også ha et opplegg sammen med eldrerådet. Får mange
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saker på høring fra kommunen – noen er vanskelig å ta stilling til, men det er
positivt at saken kommer. Har arrangert et stort UKM på Hatteng.
Lyngen: Møte neste uke og planlegge Lyden av Lyngsalpan, skal ha Puls Lyngen i
påska, fremma sak i kommunestyret og vært i avisa om Pollfjelltunnellen. Tre tidl.
rådsledere er nå på valglister til kommunevalget, mange på møtene og stort
engasjement, vinterferietilbud – tur til Målselv, temakvelder på Aktiv Lyngen, UKM
kommende helg. Skal være statister i NRK-serie om vampyrer. Stor oppslutning og
mange som kommer på arrangement.
Annet:
Tema: Ungdomsklubb
Hvordan får en det til å funke? Involvere ungdomsråd – spør ungdom hva de ønsker
i fx klassene. Viktig - kommunalt ansatt som leder klubben.

Orientering – ny struktur for yrkesfag i Troms
• Høring fra 15. mars. Regionrådet svarer på høringen.
Orientering – uttalelse om politisk fravær
• Sendt ut. Svar fra Kunnskapsdepartementet. Ber oss svare på høring om nye
læreplaner våren 2019.
Drøfting: Politisk fravær i skolen er personavhengig. Det er ulik praksis og
holdninger hos ulike lærere. Det må tas med i felles mal/struktur for ungdomsråd i
Nord-Troms. RUST lager egen uttalelse om politisk fravær i ungdomsskolen i
kommunene som tas opp i fellesmøtet med ordførere i mai.
Transportseminar i Olderdalen 14. februar
• Oliver og Mathias deltok
Prosjektleder Drivkraft Nord-Troms og Drivkraft ungdom
• Gunbjørg Nygård Melkiorsen starter i mai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

12/19 GODKJENNING AV HØRINGSSVAR – NY FORSKRIFT
UNGDOMSRÅD
Arbeidsutvalget har utarbeidet forslag til høringssvar på Forskrift om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom.
Forslaget er behandlet og godkjent av ordførerne i regionrådet 26. februar.
Forslaget legges frem for godkjenning RUST.

Høringsuttalelse til ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om
råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom med
høringsfrist 1. april 2019. Forskriften hjemles i kommuneloven.
Høringsinnspill fra Nord-Troms ungdomsråd
Nord-Troms ungdomsråd har i møte 20.3.2019 behandlet forslaget til ny forskrift.
Forskriften inneholder formål, oppgaver, sammensetning og organisering. I NordTroms har vi erfaring med ungdomsråd som medvirkningsorgan siden 1998. Alle
kommunene i Nord-Troms har ungdomsråd og barne- og unges kommunestyre. I
tillegg har vi et regionalt ungdomsråd som inngår i RUST – Regional
ungdomssatsing i Nord-Troms. Ny kommunelov vedtatt i juni 2018 pålegger
kommuner å ha ungdomsråd og definerer representanter i ungdomsråd med samme
regler som folkevalgte. Nord-Troms ungdomsråd vil påpeke viktigheten av at
ungdommers medvirkning og samfunnsengasjement derfor ikke kan betegnes som
fravær i skolen. Deltakelse i ungdomsråd må synliggjøres i mål i læreplaner og
godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.
FORMÅL:
Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad
enn barne- og unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med f.eks. kun
ordførere tilstede. Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. i
politiske utvalg og Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for
barn- og unges kommunestyre. Enkeltstående arrangement og prosesser som ikke
er politiske og administrativt forankret, gir ikke medvirkning. Nord-Troms
ungdomsråd anbefaler derfor at medvirkningsorganet for ungdom er ungdomsråd
fordi det vil sikre reelle medvirkning.
OPPGAVER:
Forskriften gir ungdomsråd rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. For å
sikre reell medvirkning anbefaler Nord-Troms ungdomsråd at
ungdomsmedvirkningen ikke begrenses til særlig saker. Konsekvenser for barn og
unge må tas med i utredninger for alle politiske saker, og ungdom må gjennom
ungdomsmedvirkning gis mulighet til å ta ansvar og forme egen fremtid i
lokalsamfunnet. Ungdomsmedvirkning må endres fra «saker som angår dem» til å
ha en rolle og en stemme fordi alle saker angår ungdom og deres fremtid.
SAMMENSETNING OG ORGANISERING:
Nord-Troms ungdomsråd påpeker at tilstrekkelig sekretariatshjelp er en avgjørende
suksessfaktor for å lykkes med ungdomsråd og reell ungdomsmedvirkning. Det må
sikres ressurs som kan opprettholde kontinuitet og aktivitet i rådet, sørge for
opplæring og skolering av nye representanter, og tett oppfølging av politikere som
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kan være bindeledd mellom ungdomsråd og voksne politikere. Vi anbefaler at
sekretariat for ungdomsråd ikke samordnes med de øvrige rådene som forskriftene
gjelder for.

Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd godkjenner forslaget til høringssvar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13/19 SAKSOMRÅDER 2019
Saksområder

Tiltak og aktiviteter i 2019

Navn

Prøv Sjøl fondet
Entreprenørskap: Elevbedrift, ungdomsbedrift
Yrkes- og utdanningsmesse 24.januar
Ny struktur for yrkesfag i Troms
Stedsutvikling

Ramona
Anna
Siril

Bolig og sted

•
•
•
•
•

Psykisk helse

•

Sette fokus på temaet i 2019

Miljø og klima

•

Klima- og miljøplan for Nord-Troms

Tuva
Ingvild
Emma (vara)
Alise (vara)

Reiseliv

•

Nord-Troms konferansen i Lyngen 28.august

Politikk og medvirkning

•
•
•
•

Fellesmøte med ordførere i 28.5 og 25.-26.11
Politisk fravær som samfunnsfag
Høring om forskrift for ungdomsråd
Drivkraft Ungdom

Entreprenørskap og næring
Skole og utdanning

Jacop

Matihas og
Oliver
Siril (leder)
Ramona
(nestleder)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Saksliste for parallelle møter
Nord-Troms ungdomsråd
14/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER
Kandidater:
• Ramona: 6 stemmer
• Siril: 7 stemmer
• Mathias: 3 stemmer
• Oliver: 4 stemmer
Vedtak:
Leder av Nord-Troms ungdomsråd 2019: Siril Jørgensen, Skjervøy
Nestleder for Nord-Troms ungdomsråd 2019: Ramona Soleng Thomassen, Nordreisa
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15/19 HENVENDELSE FRA HARDANGER
UNGDOMSRÅDLOVBESTEMT RESPONSTID FOR AMBULANSE
E-post til RUST:
Hei!
Eg er sekretær for Hardanger Ungdomsråd (HU). For tida arbeider me med lovbestemt responstid for
Ambulanse. Dette har vore tema på Hardanger Ungdomsting i 2017 og 2018. I 2018 var
stortingsrepresentant Kjersti Toppe med og då inviterte ho oss til å møte Hordalandsbenken på
Stortinget. Der var me 4.12.2018. HU har også skreve brev og gjeve uttalar til stortinget og
helseføretaka: Helse Fonna, Helse Bergen og Helse Vest.
Dette er ei svært viktig sak for Hardanger Ungdomsråd, fordi dei vil det skal vera trygt å bu også i
distriktet i Norge. Engasjementet starta etter at fleire Ambulansar vart flytta bort frå bygdene og inn
til dei regionale legevaktordningane, og responstida auka.
Er dette noko dykkar ungdommar er opptekne av? Kanskje me kunne samarbeida?
Legg ved nokre referat så kan de bli litt meir kjent med oss
-Fruktbar helsing Hardangerrådet
Trude Lægreid Rinaldo
Konsulent
post@hardangerraadet.no
+47 489 54 550
www.hardanger.com
Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd mener saken er viktig. Det velges en
arbeidsgruppe som skal:
• Finne ut hvordan ambulansene i Nord-Troms er organisert og hvordan
responstiden er i regionen. Ungdomsrådet orienteres.
• Skrive en uttalelse som støtter uttalelsen fra Hardanger ungdomsråd og setter
fokus på situasjonen i Nord-Troms.
• Arbeidsgruppa: Ramona, Alise, Tuva. Lise kaller inn til Skype-møte.

------------------------------------------------------16/19 STØTTE TIL KVELDSTURNERING FOR UNGDOM I
NORDREISA
Vedlegg:
•

Søknad fra Nordreisa ungdomsråd

Vedtak: Nord-Troms ungdomsråd viser til vedtak i 2018 der det er gitt kr 5000,- til
arrangement i kommunene. RUST støtter arrangementet med kr 5000,-.
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Fagrådet
MAL/STRUKTUR FOR UNGDOMSRÅD I NORD-TROMS
Vedlegg:
• Forslag til mal/struktur for ungdomsrådene i Nord-Troms (vedlegget
ettersendes)
På RUST-konferansen 2018 samlet vi de nye politiske rådgiverne til et møte, der det
framkom et ønske om en felles mal/struktur for ungdomsrådene. Som oppfølging til
dette ble det avholdt et Skype-møte i slutten av februar der det ble valgt en
arbeidsgruppe som skal lage forslag til en mal. Det taes sikte på at malen skal
behandles i fellesmøte Regionrådet/RUST 28. mai og i kommunestyrene i juni.
Fagrådet drøfter forslaget og kommer med innspill i møtet.
FORSKNINGSPROSJEKT UIT – til info

Bakgrunn
Prosjektet er viktig fordi det retter seg inn mot å finne nye former for demokratisk deltakelse
for unge mennesker. Bakgrunnen er at den demokratiske deltakelsen blant ungdom ser ut til å
gå tilbake, samtidig som vi står overfor samfunnsutfordringer som særlig ungdommer berøres
av, innenfor klima og miljø, innvandring og en teknologisk omstilling av samfunnet. Videre
står den nordligste regionen overfor krevende institusjonelle prosesser i forbindelse med
sammenslåing av Troms og Finnmark, prosesser der det er viktig at ungdommer tar aktivt del.
Dette er både lokale og sentrale myndigheter opptatte av. På et overordnet plan dreier
prosjektet seg om å få til mer, nyskapende og sterkere demokratisk representasjon av unge
mennesker. Forprosjektet skal lede fram til et hovedprosjekt: et større innovasjonsprosjekt for
ungdomsdemokrati, finansiert av FORKOMMUNE-programmet i Forskningsrådet.
Innovasjonen
I for- og hovedprosjekt skal vi samarbeide både med ungdommene selv og med representanter
for lokale og regionale myndigheter, og aktører innenfor frivillighet og på kulturfeltet. Vi skal
å finne fram til 1-2 demokratiske innovasjoner som fremmer unge menneskers deltakelse på
lokalt og regionalt nivå. Her vil vi bla. se hen til erfaringer fra aktivitet i RUST (Regional
ungdomssatsing i Nord-Troms), prosjektet Cite-gration (særlig rettet mot innvandrerungdom)
og på dramaturgi-programmet «snakk for deg selv», erfaringer fra festspillene i Harstad som
demokratiarena, festivalarrangementer (bla. Riddu Riddu), miljøorganisasjoner og den danske
innovasjonen «Danske ungdommers folkemøde».
I hovedprosjektet vil vi utvikle 1-2 innovasjoner (prototyper) som skal testes ut
lokalt/regionalt i 3-5 tilfeller, og følges tett av forskere i testperioden. Erfaringene fra
testperioden skal bidra til å justere prototypen. Et sentralt moment her er betingelsene for
oppskalering av prototypen. Prosjektet skal på det operative nivå bidra med en guide for
iverksetting i større skala og har på den måten ambisjoner om å spre innovasjonen. Teoretisk
vil det være et viktig bidrag til å undersøke bærekraften i nye former for demokratisk
deltakelse blant ungdom.
Problemstilling hovedprosjekt
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Hvordan kan det tilrettelegges for å skape mer, nyskapende og sterkere ungdomsdemokrati?
EVENTUELT / TEMA FRA FORRIGE MØTE – nye, nærmere samarbeid om
arrangement for og av ungdom
Samarbeid om arrangement:
Hva skal vi gjøre for å øke kontakt mellom ungdom i kommunene? Aktivitet og tiltak
som Lyden av Lyngsalpan og Skumparty, der vi jobbet sammen om å få ungdommer
til å delta i andre kommuner, sette opp busser, ha ansvarlige voksne med på turen.
Utfordringer med svært lange bussturer – bruker hele dagen på 2 timer konsert.
Arrangere for 3 og 3 kommuner?
Fraværsgrense – godkjenning som samfunnsfag
Lokal variant – godkjent samfunnsfag (som egen sak i kommunene) for de som går
på ungdomskolene i Nord-Troms. Sak fra ungdomsråd til kommunestyrer? Tas
videre i fellesmøtet med ordfører 28.mai.
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