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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
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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.
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 pilotkommune 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.
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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?
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.
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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
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.
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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.
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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