
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre 
Møtested: Kulturscena, Halti 
Dato: 07.02.2019 
Tidspunkt: 08:30-13:45 

 
Dersom faste representanter er forhindret til å møte må de selv sørge for at vararepresentant får 
beskjed om å møte! Dersom vararepresentant ikke kan møte, må det gis melding om dette til 
Servicetorget snarest. Enten på tlf 77 58 80 15 eller pr e-post: 
postmottak@nordreisa.kommune.no 
 
Alle skoler skal delta med minst en voksen person under BUK møtet! 
 
Alle skoler må sende følgende til postmottak@nordreisa.kommune.no 
- Navn og klassetrinn på medlemmer i BUK som møter 
- Navn på voksenperson som møter 
 
 

Program 07.februar 2019: 
«UNG MEDVIRKNING» 
 
Sted: Halti Kulturscene.  

 
08:30 – 09:00: Registrering  
09:00: Møtestart v/ Anna Elisa Lund Henriksen, varaordfører i BUK.  

- Kort info om møteregler. 

09:15: Bli kjent-lek 
09:30: Referatsaker 
10:00: Pause 
10:10: «Ung medvirkning» - Ungdomsråd og RUST. 
Innlegg om våre ulike medvirkningsorgan av leder i Ungdomsrådet og RUST 
Anna Elisa Lund Henriksen, nestleder i RUST Vilde Marie Røsnes Karlsen og 
medlem i Ungdomsrådet Nordreisa.  
10:30: «Ung medvirkning» fortsetter – Ungdommens fylkesråd.  
Innlegg fra medlemmer Oda Fossvoll og Hedda Ottarsen Nøstvik.  
11:00: Lunsj på Bios.  
12:00: Kahoot! 
12:15: Saksliste  
13:45: Avslutning. 
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

RS 1/19 Protokoll RUST 14.1.2019  2016/1153 
RS 2/19 Referat fra møte i ungdomsrådet 051218  2018/221 
RS 3/19 Referat møte ungdomsrådet 07.09.18.  2018/221 
RS 4/19 Særutskrift revidert kostnadsestimat for 

ombygging av den gamle kinosalen til 
ungdomsklubb 

 2017/1216 

RS 5/19 Referat fra møte i Ungdomsrådet 24.10.18  2018/221 
RS 6/19 Arbeidsprogram 2018 - Nord-Troms Friluftsråd  2015/287 
RS 7/19 Halvårsrapport fra RUST   
PA 1/19 Saker til Barn og unges kommunestyre   
PS 2/19 Søknad om Buk-midler - skjerm til 

ungdomsklubben i Oksfjord. 
 2018/1365 

PS 3/19 Fotballnett rundt Ymber Arena - fra Reisa 
Montessoriskole 

  

 

2

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%2520(UB)&JP_ID=44985
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%2520(UB)&JP_ID=46376
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%2520(UB)&JP_ID=44334
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%2520(UB)&JP_ID=44334


 
 

Protokoll fra møte i  Nord-Troms Ungdomsråd 

og Fagrådet 14.01.2019 

 

Sted Kåfjord, Rådhuset i Olderdalen 1.etg. 

Tid Kl. 10.00-13.30 

 

Tilstede  

Nord-Troms Ungdomsråd Skjervøy:  

Siril Jørgensen 

Greta Reiersen (for Vilde Karlsen) 

Kåfjord: 

Mathias Nilsen 

Oliver Løvli 

Nordreisa: 

Ramona Thomassen 

Anna Elisa Lund Henriksen 

Lyngen: 

Emma Letto (for Tova Skogheim) 

Frida Vang (for Ingvild Ringbakken) 

Storfjord: 

Nikolas Fagerli 

Jacop Seppola 

Fagrådet Kjersti Rennestraum 

Silje Båtnes 

Kåre Bjørnar Olsen 

Kåre Eriksen (for Jill Fargerli) 

Eirik Hasselberg 

Nord-Troms regionråd - adm. Lise Jakobsen, referent 

Forfall Jill Fagerli, Storfjord 

Marit Boberg, Kvænangen 

Mia Johnsen, Kvænangen 

Joahnne Mari Johansen, Kvænangen 

SAKSKART OG PROGRAM FOR DAGEN: 

Vedtakssaker: 

1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

2/19 KOMMUNERUNDEN  

3/19 ÅRSRAPPORT 2019 

4/19 RUST MØTEPLAN OG BUDSJETT 2019 

5/19 SAKSOMRÅDER 2019  

6/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 2019 

Lunsj 11.30-12.00 

7/19 HØRING - FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR 

ELDRE, PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM 

Oppfølingssaker: 

8/19 STEDSUTVIKLING 

9/10 EVENTUELT 
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Vedtakssaker: 

1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL 

Vedlegg:  

 Protokoll fra RUST-møte 27.november. 

 

Vedtak: Protokoll godkjennes 

 

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

 

2/19 KOMMUNERUNDEN  

Skjervøy:  

 Har oppdatert antall repr. i rådet etter vedtektene.  

 Arbeidsgruppe for elevrådskonferanse som har møte til uka. 

 Invitert til å være med i gruppe som vedtok nytt navn på ny barnehage – 

Prestejorda barnehage 

 Behandlet søknad fra elevrådet om støtte til å arrangere juleball. 

 Henvendelse fra Karlsøy ungdomsråd om å møtes for å utveksle erfaringer 

 Sak om pendlerrute for vgs elever – Skjervøy – Karlsøy? 

 Møte denne uka med sak om kommuneplan  

 Kommuneplan workshop i mars 

Lyngen:  

 Starter å jobbe med Lyden av Lyngsalpan,  

 Deltatt i kommunestyret 

 50% stilling på utekontakt 

 Kr 350 00 til mekkegarasje,  

 Arrangerer skoleball 

 Åpning av ny klatrevegg – kurs og aktiviteter, skal ha familieklatring 

 Foredrag med Jørgen Sundby om skolevegring, spilleproblematikk. Ønsker å 

ha samarbeid med de andre kommunene om foredragene. Kjøre to for 3-4 

kommuner samlet. 

 Mye aktivitet sammen med Aktiv Lyngen, vinterferietur, UKM. 

 Sak om stenging og forlegning av Pollfjelltunellen. 

Storfjord:  

 Ungdomsrådet – to møter siden oktober. ¨ 

 Har vært i kommunestyret med godt forberedte innlegg om gang- og 

sykkelvei til Hatteng skole. Saken kommer fra elevråd, via ungdomsråd og til 

kommunestyret – komplisert pga grunneierforhold, men kommunene jobber 

med saken og det er ungdomsrådets fortjeneste.  

 Andre lokale saker som ungdomsrådet har bidratt til – ny kommunepsykolog, 

åpnet basseng som har vært stengt i 6-7år, lærlingeplasser. 

Kåfjord:  

 Nyttårsturnering 

 Valgt nye representanter til ungdomsrådet – fullt råd  

 Møte i slutten av januar 

 Samarbeid om UKM med Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord 

Nordreisa:  

 Møte i ungdomsrådet med pizza og biljard 

 Hjem for en 50lapp-tilbudet – oppdatering av ordningen til drosjesentral på 

Storslett 

 400 000 fra Sparebankens samfunnsløftet til ungdomsklubben 

 BUK 7.februar 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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3/19 RUST ÅRSRAPPORT 2018 

Vedlegg:  

 RUST Årsrapport 2018 

Vedtak: Årsrapporten godkjennes 

 

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

 

4/19 RUST MØTEPLAN OG BUDSJETT 2019 

 

Forslag til møteplan 2019 

JANUAR 
Mandag 14.jan: Møte i RUST, Olderdalen 

Torsdag 24.jan. Yrkes- og utdanningsmesse, Nordreisa 

FEBRUAR 
 

 

MARS 
4.-8.mars: Vinterferie 

Onsdag 20.mars: Møte i RUST, Nordreisa 

 

APRIL 
15.-22.april: Påskeferie 

 

MAI 
Tirsdag 28.mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Kvænangen 

JUNI 
Møtegodtgjørelser utbetales 

 

AUGUST 
Onsdag 28.aug. Nord-Troms konferansen. Tema: Reiseliv, Lyngen 

SEPTEMBER 
 

Torsdag 19.sept.: Møte i RUST, Olderdalen 

 

 

OKTOBER 
Fredag 25.okt. RUST- konferansen 2019 

 

 

NOVEMBER 
25.-26.nov. Tur ungdom og ordførere, Storfjord 

 

 

DESEMBER 
Møtegodtgjørelser utbetales 
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Forslag til budsjett 2019 

 

Budsjettforutsetninger: 

 50 % stilling ungdomskonsulent (for å ivareta felles ungdomssatsing i 

regionen – herunder regionalt ungdomsråd, opplæring av ungdomsråd, prøv-

sjøl satsing, utvikle og initiere nye ungdomssatsinger) 

 Stillingen inngår som en del av sekretariatets budsjett 

 

 Årlig budsjett 2019 

ungdomssatsing 

Driftsinntekter – tilskudd fra 

kommunene  

  450.000 

Sum inntekter   450.000 

  

Lønn    250.000 

Andre personalkostnader     20.000 

Reiseutgifter     20.000 

Kontorhold     50.000 

Regnskaps- og 

revisjonshonorar 

    15.000 

Møtekostnader     30.000 

Annonser/informasjon     15.000 

Tiltak ungdom     50.000 

Sum kostnader   450.000 

 

Storslett 1.1.2019 

Berit Fjellberg 

 

Vedtak: Møteplan og budsjett godkjennes. 

 

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

5/19 SAKSOMRÅDER 2019 

 

Nord-Troms ungdomsråd har valgt følgende representanter med ansvar for 

saksområdene. Lista utvides i neste møte 20.mars 

 

Saksområder Tiltak og aktiviteter i 2019 Navn 

Entreprenørskap og næring  Prøv Sjøl fondet 

 Entreprenørskap: Elevbedrift, ungdomsbedrift 

Ramona 

Anna 

Skole og utdanning  Yrkes- og utdanningsmesse 24.januar 

 Ny struktur for yrkesfag i Troms 

Siril 

Bolig og sted  Stedsutvikling  Jacop 

Psykisk helse  Sette fokus på temaet i 2019 Emma 

Miljø og klima  Klima- og miljøplan for Nord-Troms  

Reiseliv  Nord-Troms konferansen i Lyngen 28.august Mathias og 

Oliver 

Politikk og medvirkning  Fellesmøte med ordførere i 28.5 og 25.-26.11 

 Politisk fravær som samfunnsfag 

 Høring om forskrift for ungdomsråd 

 Drivkraft Ungdom 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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6/19 VALG AV LEDER OG NESTLEDER I NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 2019 

 

Forslag i møtet:  

Alle faste representanter er ikke tilstede i møtet. Nord-Troms ungdomsråd ønsker 

derfor ikke velge ny leder og nestleder, men ønsker på forslag til hvem som kan ha 

rollene av de faste repr. som er tilstede i dag. Forslagene legges frem for alle faste 

repr. i RUST. Andre kan stille til valg eller foreslå kandidater til neset møte 20.mars. 

Da velges leder og nestleder. 

Foreslåtte kandidater 14.1.1019:  

 Ramona som leder eller nestleder 

 Siril som leder 

 Mathias som leder 

 

Vedtak: Forslaget godkjennes. Valg av leder og nestleder utsettes til 20.mars 2019. 

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

 

7/19 HØRING - FORSKRIFT OM KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE RÅD FOR 

ELDRE, PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG FOR UNGDOM 

 

Vedlegg: 

 Høringsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 Høringsnotat 19.desember 2018 

 

Vedtak: RUST etablerer et arbeidsutvalg sammen med Regionrådet som avgir 

høringssvar innen fristen 1.april. Høringssvaret sendes til alle ungdomsråd i Troms 

og Finnmark, UFR Troms og UFR Finnmark, Tromsbenken, KS, Distriktssenteret og 

regionrådet. Ungdomsrådene i kommunene oppfordres til å avgi høringssvar og be 

de politiske rådgiverne om veiledning i saken. Innspill i møtet til uttalelsen: 

 Egen sekretærressurs for ungdomsråd som ikke samkjøres med de øvrige 

rådene i forskriftene 

Arbeidsutvalg: Ramona, Anna (leder), Siril, Lise. Møte i uke 6.  

 

 

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

 

Oppfølgingssaker:  

 

8/19 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 bruke 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. Status fra hver kommune i 

«Kommunerunden» i møtet i mars. 
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9/19 EVENTUELT 

 

Drøftinger i møtet: 

 

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 buser, 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? 

 

 

14.1.1019 Lise Jakobsen 
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted BIOS og Reisa Biljardklubb, avslutning for 2018 
Tid 5.desember 2018 kl. 15:30 – 18:30 

 
Tilstede:  Anna Elisa L. Henriksen 

Hermod Bakken 
Hedda J. Bjerkli 
Ramona S. Thomassen 
Oda K. Fossvoll 
Isak B. Lund 
Alf Sindre Einevoll 
Mathilde Eriksen 
Oda Agnete Birkelund 

 

Frafall: Scott Nordstrøm 
Vilma Johansson  
Kine Elise Steinsvik 
Jonas Pedersen 

 

Sakskart 

 

32/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet:  

33/18 Møteplan 2019: 

34/18 Hjem for en 50-lapp: 

35/18 Info fra utvalgsmøtene: 

36/18 Eventuelt:  
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32/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet:  

Vi ser på oversikten over medlemmer, vara-medlemmer og hvem som sitter plassert i de 
ulike utvalgene. Medlemmene og vara melder fra at de syns det går bra, og at de har både 
tid og mulighet til å dra på møter. De opplever ikke at det blir for mye på enkelte. Vi 
beslutter å sette inn Hedda J.Bjerkli som vara sammen med Jonas Pedersen i 
Formannskapet, da de har flest møter i løpet av året.   

Tidligere i år var det tilbakemeldinger fra utvalgene om dårlig oppmøte fra ungdomsrådet. 
Flere har opplevd å få innkalling til feile møter, og at vara ikke er innkalt. Oppdatert liste 
over medlemmer og vara er tilsendt servicetorget. Silje Båtnes har snakket med Ellinor 
Evensen på servicetorget sist i november, og fått informasjon om at medlemmene i 
ungdomsrådet selv må kontakte vara dersom de ikke kan stille på møter.  Dette var verken 
medlemmer eller ungdomskontakten klar over da det står i innkalling at det er servicetorget 
som skal ha beskjed dersom medlemmer ikke kan møte. Mulig årsak til dårlig oppmøte?  

Vi blir enige om at vi bruker messenger (Facebook) til å melde fra til hverandre dersom vi 
ikke kan stille på møter.  

 

 

33/18 Møteplan 2019: 

Informerer ungdomsrådet om at vi planlegger møteplan for 2019 i sammenheng med 
møtene i kommunestyret slik at vi kan bruke politisk rådgiver mer aktivt. Per i dag er ikke 
møteplan for kommunestyret klart, så venter på denne. Når det er klart sendes møteplan ut 
til alle medlemmer og vara-medlemmer.  

 

 

34/18 Hjem for en 50-lapp: 

Ramona Soleng Thomassen forteller at hun i begynnelsen av november i år forsøkte å 
bestille taxi her i Nordreisa via avtalen «Hjem for en 50-lapp». Hun ble da fortalt av 
taxisentralen at aldersgruppen det gjaldt for var 19-25 år, og at det var egne klokkeslett for 
når tid taxien kjørte til Reisadalen, Rotsund og Oksfjord. Denne informasjonen stemmer ikke 
overens med det som står på tromsfylkeskommune.no.  

Nestleder Hermod Bakken hadde en sak på dette for noen måneder tilbake i tid, og vil på 
nytt sjekke opp saken. Vi ønsker etter dette at det blir skrevet et felles skriv som kan fungere 
som informasjon til ungdom i Nordreisa. Vi tar det opp på neste møte når Hermod har fått 
sjekket opp mer informasjon.  
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35/18 Info fra utvalgsmøtene: 

Leder Anna Henriksen og Ramona Soleng Thomassen informerer om Rust-konferansen fra 
oktober og om ordfører-turen og møte fra Rust i november.  

Anna har mottatt en veileder fra Lise Jacobsen i Rust om hvordan vi kan gå frem med videre 
jobbing av stedsutviklingen og det som ble konkludert med på Rust-konferansens workshop. 
Vi utsetter denne saken til møte på nyåret.  

 

36/18 Eventuelt:  

- IPAD til de medlemmene som sitter i utvalg: Noen har hentet, men mangler fortsatt 
to stykker som må hente sine. Forsøker å få dette gjort før jul.  

- Ungdomsklubben: Silje informerer kort om hvor vi er i prosessen om 
ungdomsklubben. Vi avventer til svar på søknad som er sendt til Sparebanken 1 – 
Samfunnsløftet om økonomisk støtte.  

 

 

 

Neste møte blir satt opp etter møteplan til kommunestyret er offentlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Anna Elisa Lund Henriksen       Silje Båtnes 
Leder av Nordreisa ungdomsråd      Ungdomskontakt
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Referat Møte i Ungdomsrådet 07.09.18. 
 

Tid og sted: Fredag 07.09.18 kl. 14:15 – 15:45. Jorma, Halti.  

Tilstede: Anna Lund Henriksen, Hermod Bakken, Isak Båtnes Lund, Ramona Soleng Thomassen, Alf 
Sindre Einevoll, Oda Fossvoll.  

Frafall: Scott Nordstrøm, Leif-Adrian Mortensen. (Ikke gitt beskjed, derfor ble ikke vara innkalt.) 

2 vedlegg.  

 

 

 

Saker: 
 

Sak 21/18: Info om Ungdomsklubben:  

Silje informerer kort om hvor langt kommunen er kommet med den nye ungdomsklubben. Silje og 
Else Pettersen Elvestad har vært i møte med prosjektleder Olaf Nilsen og Ketil Jensen. Saken er at de 
har fått tilbakemelding på anbud, som er ca. dobbelt så dyr som budsjettet. Derfor jobber de nå med 
å forsøke å minimere kostnadene uten at det går utover tilbudet inne i klubben.  

Det vi foreløpig har sett på er å lage et enklere kjøkken som evt. kan snekres i stedet for å kjøpe et 
ferdig. Medlemmene i Ungdomsrådet er positiv til dette da det egentlig var den første tanken når vi 
snakket om kjøkken. At det var mer som en kaffebar, litt rustikk.  

Medierommet er foreløpig tenkt til å bli som det er.  

Vi kan kjøpe billigere møbler, og også sjekke opp pris lokalt. F.eks. på Bohus. Ungdomsrådet ønsker å 
være med på dette.  

Gulvet ble også diskutert, og det er mulig vi ikke har råd til å gjøre noe med gulvet og at det derfor 
forblir slik det er.  

 

 

Sak 22/18: Ulike invitasjoner til Ungdomsrådet:  

- Prosjekt Murmansk: Oda Fossvoll har meldt seg på.  
- Dyrøyseminaret: Ingen har meldt seg på. Vi diskuterer at vi skal snakke om samme tema på 

Rust-konferansen i oktober som skal være her på Storslett, og føler at det holder da. 
Ungdomsrådet synes også at det er noe langt å reise, og at man da går glipp av mye skole.  

- Rust-konferanse: Skal være her på Storslett 25-26 oktober. Alle ungdomsråd i Nord-Troms 
inviteres. Dag 1 handler om stedsutvikling, og NODA vil holde en workshop. På kvelden blir 
det kino for alle. Dag 2 er det opplæring av ungdomsråd.  
Alle har gyldig fravær fra skolene.  
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Sak 23/18: Sak fra BUK:  

Muligheter for paintball- bane i Nordreisa:  

I etterkant av BUK-møte i juni 2018 har ungdomskontakten undersøkt hva som skal til for å starte en 
paintball-bane i Nordreisa. (Se vedlegg.) Dette legges fram for ungdomsrådet, og de konkluderer med 
at dersom det skal startes opp med paintball er det en eller flere privatpersoner/organisasjoner som 
må gjøre det. Nordreisa kommune eller ungdomsrådet kan ikke drifte en bedrift.  

Mulig Nordreisa kommune kan stille med et område hvor privatpersoner kan spille paintball, men vi 
er da usikker på ansvar i forhold til sikkerhet.  

Saken anses som avsluttet fra ungdomsrådet.  

 

 

Sak 24/18: Høsten: 

- Halloween-fest på Samfunnshuset med XLoad:  
Sammy Jeridi, Vegard Tvedt og Sigvardt Andersen fra eventbyrået XLoad kommer på møtet 
for å informere om Halloween-fest på samfunnshuset 2 og 3 november. Tanken er å ha et 
rusfritt arrangement for ungdom fra 8.klasse og oppover (ut vgs?).  
Ungdomskontakten og XLoad har møttes tidligere for å diskutere muligheten for samarbeid 
om slike arrangement. Etter å ha snakket med XLoad blir vi enige om at dette har 
ungdomsrådet lyst å være med på. Det er XLoad som arrangerer og ungdomsrådet er med 
som et «crew» til de praktiske tingene. Men det er ønskelig at ungdomsrådet også stiller opp 
i planleggingsfasen for å få med sine meninger og ideer.  
Ramona Soleng Thomassen stiller med på planleggingsfasen, og så tar XLoad kontakt med oss 
når vi andre skal være med.  
Vi er enige om at slike arrangement kan bli for store til å gjøre alene, og at det derfor er bra 
om vi kan samarbeide for å skape noe artig og kult for ungdom i Nordreisa.  
 
 

- Forslag: Lage en promovideo om ungdom i Nordreisa, og hva som finnes her?: 
Mtp. at RUST nylig har laget en video som ungdomsråd kan bruke avventer vi å lage egen 
video. Kanskje er dette noe vi vil komme tilbake til senere.  
 
 
 
 

Sak 25/18: 16.mai arrangement 2019:  

Vi er enige om at vi har lyst å lage et 16.mai arrangement og at det kan gjøres i samarbeid 
med XLoad. Men vi avventer dette noe siden vi nå skal arrangere halloween-fest.  
I tillegg er leder av Ungdomsrådet Anna Lund Henriksen russepresident i år, og vil nok ikke 
kunne bidra så mye fram mot et 16.mai arrangement.  
Er foreslått å arrangere sammen med ungdomsrådet på Skjervøy.  
Vi fortsetter å snakke om denne saken ved neste møte.  
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Sak 26/18: Eventuelle saker:  

- Medlemmer i Ungdomsrådet: Per i dag er vi 12 medlemmer i ungdomsrådet, 8 medlemmer 
og 4 vara. Dvs. at vara-representantene er vara for 2 medlemmer. I tillegg mangler vi nå et 
medlem fra 8.klasse, Strømfjordnes skole og Reisa Montessori skolen. (Begge medlemmene 
vi hadde fra Reisa Montessori skole er begynt på Storslett skole.)  
Vi avtaler at Leif-Adrian, Scott og Alf Sindre tar kontakt med Merete Rasmussen på Storslett 
ungdomsskole for å få hjelp til å rekruttere et medlem fra 8.klasse. Silje har i tillegg sendt en 
mail til Merete, og hun skal hjelpe til.  
Silje har tatt kontakt med både Reisa Montessori skole og Strømfjordnes skole for å få et 
medlem fra hver skole til ungdomsrådet. Per nå har vi ingen fra privatskolene (de to vi hadde 
fra Reisa Montessoriskole er begynt på Storslett skole.)  
Vi avventer svar fra privatskolene, og håper vi får medlemmer fra begge slik at alle skolene er 
representert.  
Silje har sendt en oppdatering til Nordreisa kommune på medlemmene og vara slik at riktige 
personer får innkalling til møter.  

 

 

 

 

Neste møte er 24.oktober.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

- Paintball Nordreisa 
- Medlemmer av Ungdomsrådet 2018, 07.09.18.  
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Medlemmer av Ungdomsrådet 2018 

 

 

Ved Ungdomsråds møte 07.09.18. ble det gjort følgende endring av ungdomsrådets 
medlemmer: (pga. at Martin Årnes og Aragorn Mikkelsen har trukket seg fra sitt verv.)  

 

Leder: Anna Elisa Lund Henriksen. 

Nestleder: Hermod Bakken. 

Medlemmer: Isak Båtnes Lund, Scott Nordstrøm, Ramona Soleng Thomassen, Leif-Adrian 
Mortensen, Oda Fossvoll, Alf Sindre Einevoll.  

Vara-medlemmer: Oda Birkelund, Mathilde Eriksen, Jonas Pedersen, Kine Elise 
Haraldsdatter Steinsvik.  

Vara for hvem:  

Oda Birkelund er vara for Scott Nordstrøm.  

Mathilde Eriksen er vara for Oda Fossvoll og Ramona Soleng Thomassen. 

Jonas Pedersen er vara for Hermod Bakken og Isak Båtnes Lund.  

Kine Elise Haraldsdatter Steinsvik er vara for Alf Sindre Einevoll og Leif-Adrian Mortensen.  

 

Arbeidsområder:  

Miljø, plan og utvikling: Hermod Bakken.  

Helse og omsorg: Alf Sindre Einevoll.  

Oppvekst og kultur: Oda Fossvoll. 

Formannskapet: Isak Båtnes Lund.  

Næringsutvalget: Scott Nordstrøm.  

Rust: Anna Elisa Lund Henriksen (Leder i Rust) og Ramona Soleng Thomassen.  

BUK: Hermod Bakken og Scott Nordstrøm.  

Kommunestyre: Hermod Bakken og Scott Nordstrøm.  

 

 

 

 

 

 

17



Politiske kontaktpersoner 2018/2019:  

 

Kontaktpersonene skal ha som funksjon og ta spesielt vare på ungdomsrådsrepresentantene 
som er til stede i de politiske møtene og se til at de får komme til med sine meninger og 
kommentarer.  

 

 

Kommunestyret: Øyvind Evanger. (Ap) 

Oppvekst- og kulturutvalget: Per Sverre Moen (H) 

Formannskapet: 

Næringsutvalget:  

Plan- og utviklingsutvalget: Hilde Nyvoll.  

Helse- og omsorgsutvalget:  
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Paintball i Nordreisa 

 
Ungdomsrådet i Nordreisa kommune har fått tilsendt en sak fra BUK møte 04.06.18. Saken 
er at det er ønskelig med Paintball-bane i kommunen. Det er hentet inn informasjon om hva 
som trengs for å få til en paintball-bane. Informasjon er hentet inn fra Jim-Are Hansen i 
Nordreisa kommune og Iver Hansen, som bl.a. driver en paintball-bedrift i Tromsø.  

I utredningen stiller ungdomsrådet og ungdomskontakten også noen spm. til kommunen.  

 

 

HVEM:  

Er det kommunen som skal starte opp og drifte paintball i Nordreisa? 

 

STED:  

Har kommunen et egnet sted hvor man kan spille paintball? En skog kan brukes da det vil 
være naturlige hindringer. Man kan også bruke et åpent området hvor setter opp innkjøpte 
hindringer eller andre ting. (Bildekk, snekre skjold etc. Se bilder.) 

 

19



 

 

 

ANNET:  

 

- Sikkerhet? Dette skal være en aktivitet for ungdom i bygda. Andre steder er det 
anbefalt aldersgrense 13 år, men at yngre ned til 10 år kan være med dersom det er 
voksne som spiller.  Det er noen som må være tilstede for å ha ansvar for sikkerheten 
under spilling. De som er ansvarlig for sikkerheten er ofte instruktører som har 
kunnskap om paintball-spilling.  

- En instruktør har også gjerne ansvar for opplæring og sikkerhet i forkant av spillingen.  
- Hvem skal vedlikeholde utstyret? Markørene (De man skyter med) krever 

vedlikehold. Dressene og maskene må vaskes mellom bruk. Maskene må også sjekkes 
for å sikre at det ikke er sprekker eller bulker i de.  

- Hvem bestiller inn forbruksmateriale?  
- Skal utstyr og bane leies ut av kommunen? Hvordan skal dette gjøres i praksis?  
- Forsikring dersom noen blir skadet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

20



UTSTYR: 

 

- Markører. (Den man skyter med.)  
- Masker. 
- Kamuflasjedress.  
- Små luftflasker til markørene.  
- Diverse pusseutstyr for rens av markører, løp og utstyr. 
- Kompressor: Som takler 200-300 bar, helst 300. Da får man fylt opp dykkertankene. 

Per i dag så er det ingen som har denne tjenesten i Nordreisa kommune, så derfor må 
man kjøpe inn egen kompressor. Er strenge krav på vedlikehold og service av disse 
siden de behandler utstyr under høyt trykk.  

- Dykkerflasker til påfyll av luft.  
- Fyllestasjon til å fylle luft på små luftflasker på markørene, denne monteres på den 

større dykkerflasken. 
- Paintballkuler med vannbasert maling: Disse har også en holdbarhetsdato samt de 

må snues jevnlig da de er laget av en form for gelatin. De kan bli ovale om de ligger 
på en side for lenge, en gang i mnd. holder med snuing.  

- Oppmerket bane, i skog eller på flat mark. Ved flatmark trengs mer baneutstyr enn 
ved skogsbane. Området bør være 70x50 m + sikkerhetssone på hver side.  
 
 
 

PRIS:  

- En startpakke som inkluderer markør, magasin, maske, dress og lufttank:  
3000 kr/person.  

- Paintballkuler: ca. 1000 kr for 6000 baller.  
- Kompressor: fra 20 000 kr og opp.  
- Dykkertanker: 3500 kr per stykk.  
- Vedlikeholdsutstyr:?  
- Vask av utstyr: Dressene må vaskes i vaskemaskin.  
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- Instruktør og sikkerhetsansvarlig: En med kompetanse på paintball.  
- Lager til utstyr: Hvor skal utstyret lagres?  
- Service på utstyret: Hvem skal gjøre service på utstyret? Kompressor, dykkertanker, 

vedlikehold av markører?  

 

 

Etter å ha undersøkt hva som trengs for å starte opp paintball i Nordreisa har 
ungdomsrådet kommet fram til følgende:  
Ungdomsrådet konkluderer med at dersom det skal startes opp med paintball er det 
en eller flere privatpersoner/organisasjoner som må gjøre det. Nordreisa kommune 
eller ungdomsrådet kan ikke drifte en egen bedrift.  

Mulig Nordreisa kommune kan stille med et område hvor privatpersoner kan spille 
paintball, men vi er da usikker på ansvar i forhold til sikkerhet.  

Saken anses som avsluttet fra ungdomsrådet.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/1216-13 

Arkiv:                614  

Saksbehandler:  Olaf Erling 
Nilsen 

 Dato:                 09.11.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
103/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 27.11.2018 
42/18 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 27.11.2018 

 

Revidert kostnadsestimat for ombygging av den gamle kinosalen til 
ungdomsklubb 

Henvisning til lovverk: 
Tidligere behandlinger: 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
   
83/17 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 30.11.2017 
35/17 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg 27.11.2017 
40/17 Nordreisa formannskap 01.12.2017 
07/17 Nordreisa barn og unges kommunestyre 08.12.2017 
67/17 Nordreisa kommunestyre 18.12.2017 

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 27.11.2018  

Behandling: 
Tore Elvestad (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
Det bevilgete beløpet opprettholdes, 850.000,-. 
 
Forslaget til Elvestad enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
Det bevilgete beløpet opprettholdes, 850.000,-. 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 27.11.2018  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Kostnadsrammen på ombygging av den gamle kinoen til ungdomsklubb holdes på kr 850.000 
som kommunestyret har vedtatt. 
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Det ble stemt over rådmannens innstilling satt opp mot forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). 3 stemte 
for innstillingen og 3 stemte for forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). Forslaget vedtatt med leders 
dobbeltstemme. 

Vedtak: 
Kostnadsrammen på ombygging av den gamle kinoen til ungdomsklubb holdes på kr 850.000 
som kommunestyret har vedtatt. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kostnadsrammen for ombygging av den gamle kinosalen til ungdomsklubb økes til kr. 
1.160.000. 
Økte kostnader tas med i investeringsbudsjett for 2019 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok i sak 67/17 ombygging av gamle kinosal til ungdomsklubb med en 
kostnadsramme på kr 850.000. Videre at det skulle brukes interiørarkitekt og at ungdomskontakt 
og ungdomsrådet skulle trekkes inn. 
 
Prosess med interiørarkitekt og prosess mot ungdommene ble kjørt fram til mai. Da ble det 
presentert et godt forslag som ble sendt ut på en totalentreprise. Da disse kom inn i juni viste de 
kostnader på 1,8 millioner.  
Med bakgrunn i dette ble administrasjonen bedt om å kjøre en ny prosess mot ungdomskontakt 
og ungdomsrådet for å redusere kostnadene.  
 
Etter dette har det vært en prosess med ungdomskontakt og virksomhetsleder for forebyggende 
tjenester om å nedskalere tiltakene. Saken har i forbindelse med denne prosessen også vært 
behandlet i ungdomsrådet. Ungdomsrådet påpekte at det viktigst er at funksjonene ivaretas, og at 
ønsket om et kjøkken er sterkt. Dette er tatt hensyn til i det reviderte forslaget. Mediarommet 
beholdes, og det legges opp til nøktern møblering.  
 
Sammenlignet med interiørarkitekts forslag er det en kostnadsreduksjon på kjøkkenløsning, 
gulvbelegg, møbler og inventar. Noe bygningsmessige tiltak er også redusert. Interiørarkitekts 
fargevalg på vegger og møbleringsplan beholdes. 
 
Kostnadsestimatet baserer seg på at Nordreisa kommune, sektor for drift og utvikling, har 
prosjektledelse for ombyggingen selv, men leier inn nødvending håndverkertjenester.  
 
Det er naturlig at ungdomskontakt i Nordreisa kommune representerer brukere av lokalet før og 
under byggefasen. 
 
Det et utarbeidet et nytt kostnadsestimat for ombygging av den gamle kinosalen til 
ungdomsklubb. Det nye kostnadsestimatet er på kr. 1.160.000,-. 
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BYGGEKOSTNAD 924 400
UFORUTSETT (10 %) 92 440
ENDRINGER (5) 46 220
ADM (5 %) 46 220
INTERIØRARKITEKT 50 000
SUM PROSJEKTKOSTNAD 1 159 280  
 
Opprinnelig kostnadsestimat var på kr. 850.000,-, med en usikkerhetsfaktor på 25 %. Revidert 
kostnadsestimat har mindre usikkerhet, samt en enkel kjøkkenløsning i tillegg.  
 
Oppstart for ombyggingen av den gamle kinosalen kan skje i løpet av januar 2019 og planlagt 
ferdig før påske. 
 
Ungdomskontakt har søkt midler fra Sparebanken Nord-Norges «Samfunnsløfte». Evt midler 
derfra vil gå til utstyr til aktiviteter og utsmykning i ettertid. Tilsagn på disse midlene er ca 1. 
februar 2019. 
 

Vurdering 
Ombyggingen av den gamle kinosalen til ungdomsklubb baserer seg på en nøktern og tidsriktig 
utforming. Prosjektkostnaden er redusert pga nedskalering av interiørarkitekts forslag og dialog 
gjort i samarbeid med ungdomskontakt og virksomhetsleder for forebyggende tjenester, og 
forankret i ungdomsrådet. 
 
Det anbefales at nytt kostnadsoverslag på kr 1.160.00 vedtas som ramme for ombyggingen. 
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Kommunehuset, Formannskapssalen. (2.etg.) 
Tid 24.oktober 2018 kl. 15:30 – 17:00. 

 
Tilstede:  Hermod Bakken 

Hedda J. Bjerkli 
Ramona S. Thomassen 
Oda K. Fossvoll 
Isak B. Lund 
Alf Sindre Einevoll 
Vilma Johansson 

 

Frafall: Anna Elisa L. Henriksen 
Scott Nordstrøm 
(Ingen vara innkalt pga. for kort varsel.  

 

 

Sakskart 

 

27/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet 

28/18 Politisk rådgiver og bruk av denne rollen 

29/18 Halloweenfest 

30/18 Forslag om hettejakker til medlemmer av ungdomsrådet 

31/18 Eventuelt: Info fra utvalgsmøtene 
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27/18 Medlemmer og vara-medlemmer i Ungdomsrådet 

Nestleder av ungdomsrådet, Hermod Bakken, informerer rådet og særlig da til de to nye 
hvem som er medlemmer av ungdomsrådet og hvilke klasser de går i. Forteller også om hva 
som er oppgaven til et ungdomsråd og hva vi gjør.  

Vi har fortsatt ikke fått noen tilbakemelding fra Reisa Montessoriskole om det er noen derfra 
som ønsker å være med i ungdomsrådet. Ungdomskontakten har vært på visitt hos 
ungdomstrinnet på skolen og bl.a. informert om ungdomsrådet, men ingen har meldt seg.  

I tillegg venter vi på tilbakemelding fra Storslett ungdomsskole og særlig 8.klasse og det er 
noen derfra som kan tenke seg å være med som vara-medlemmer.  

Per dags dato mangler vi 3 varamedlemmer, og vi hadde et ønske om å få med noen fra 
Reisa Montessoriskole og 8.klassetrinn på Storslett slik at alle er representert.  

Det vi kan jobbe videre med er en plan for rekruttering til ungdomsrådet, noe som vi burde 
gjøre på våren 2019 da det skal være valg høsten 2019.  

 

28/18 Politisk rådgiver og bruk av denne rollen 

Det ble i juni 2018 vedtatt i kommunestyre etter forslag fra RUST og Regionrådet at alle 
ungdomsråd skal ha en egen politisk rådgiver, og vi har Øyvind Evanger som vår rådgiver. 
Nordreisa ungdomsråd har i tillegg en kontaktperson i hvert av utvalgene. Vi snakker om 
hvordan vi skal bruke vår politiske rådgiver mest hensiktsmessig. I vedtaket står flere 
punkter om hvordan dette kan gjøres, og det er viktig at ungdomsrådet er bevisst på det.  

Poenget med rådgiveren er at det er ønskelig å få på plass en ordning som øker involvering og 
medvirkning av ungdom i samfunnsutviklinga.  

Rust-konferansen arrangeres denne uken, hvor det skal være opplæring av ungdomsråd den ene 
dage. Vi blir enige om at denne saken kan tas opp her for å prate om hvordan vi kan løse dette i 
praksis.  

 

29/18 Halloweenfest:  

 

Rusfri Halloweenfest arrangeres i samarbeid med XLoad 2.november på Storslett 
samfunnshus. Ramona, Isak og Oda informerer om møte vi hadde med XLoad i forrige uke, 
og hvor langt vi har kommet.  

Vi blir enige om at de som har mulighet møter opp på samfunnshuset fredag 2.november kl 
10. Da setter vi i gang og rigger til. Bekreftet at kommer da er: Ramona, Oda, Isak, Alf Sindre 
og Hedda. Silje sender ut melding for å spørre vara-medlemmer om de kan stille. I tillegg 
møtes vi kl. 18 på kvelden for å gjøre klart til siste finish før dørene åpnes kl. 19.  Det er 
mulig vi skal møtes før dette for å ordne dekorasjonene ferdig, men Silje skal snakke med 
XLoad først.  
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Vi blir også enige om at det er gøy om vi også kler oss ut litt. Ramona, Oda og Isak skal 
forberede en lek dersom det blir behov for det i løpet av kvelden og tar regi av denne.  

Om noen har gamle laken så må de ta de med.  

 

 

30/18 Forslag om hettejakker til medlemmer av ungdomsrådet 

Vi har fortsatt noen penger igjen på konto, og ideen om hettegensere til ungdomsrådets 
medlemmer luftes. Vi blir enige om at Silje sjekker opp pris før vi stemmer om det.  

 

 

31/18 Eventuelt 

- Info fra utvalgsmøtene: Oda informerer om at hun har snakket med Ellinor på 
Servicetorget om at ipadene er kommet. De må gjøres klar hos IT før ungdomsrådet 
mottar de. I tillegg må alle under 18 ha underskrift fra foresatte før de kan få ipad. 
Hermod sjekker opp skjemaene.  

- Silje informerer om at det nå er sendt søknad om økonomisk støtte til 
ungdomsklubben fra Sparebanken 1 Nord-Norge.  
 
 
 
 

 

 

Referent: Silje Båtnes, Ungdomskontakt.  
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Arbeidsprogram 
2018

Nord-Troms Frilu!sråd

30



Nord-Troms Friluftsråd

Kan vi gjøre folk friskere?

Allsidighet kjennetegner arbeidsprogrammet til Nord-Troms Friluftsråd. Nett-
opp det ser vi på som en styrke. Det skal jobbes for å oppnå mest og best 
mulig uteaktivitet i skoler og barnehager. Strandrydding og tiltak mot marin 
forsøpling er også et område som prioriteres. Det samme gjelder arbeidet for 
at friluftsliv og fysisk aktivitet i det fri blir en viktig del av folkehelsearbeidet i 
kommunene. Friluftsskolene i skoleferiene videreføres. Det samme gjelder 
ordførerturene. Kanskje kan vi bli enda dyktigere i arbeidet med å la friluftsliv 
bli en del av hverdagen til flyktninger som slår seg ned i våre kommuner. Og 
ikke minst er det vårt mål at personer med funksjonsnedsettelser skal bli fulgt 
opp på en bedre måte i forhold til det vi har klart fram til nå. 

For mange vil kanskje Ut i NORD være den aktiviteten de forbinder med 
det interkommunale samarbeidet mellom Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa 
og Skjervøy. Det er bra fordi vi ønsker at Ut i NORD skal være en viktig 
aktivitet på mange måter. Ikke minst i folkehelsearbeidet. I fjor var 926 barn 
og voksne med på Ut i NORD. Disse gjennomførte tilsammen 15.187 turer. 
En fin utvikling fra året før. Kanskje klarer vi i år å passere 1.000 deltakere 
og 20.000 turer? På utogplukk.no kan folk registrere sine bærturer. Kanskje 
klarer vi å gjøre det (nesten) like populært å registrere bærturer som fjell-
turer. Nytt av året er det at Ut og Plukk nå også blir en aktivitet og en nett-
side der folk kan registrere turer med strandrydding i fjæra. Vi ser fram til 
et spennende arbeidsår. Skal vi lykkes trenger vi medlemskommuner som 
følger opp og tar tak i de ulike områdene som det skal arbeides med. 

Ansatte i Nord-Troms Friluftsråd:
Daglig leder Hugo Tingvoll (60 %), tlf: 975 20 450 

Prosjektleder folkehelse Karina Malene Sivertsen (50 %), tlf: 452 70 566

Styret i Nord-Troms Friluftsråd:
Leder Levin Mikkelsen (Kåfjord), Silje Hovdenak (Kåfjord), Frode Langstrand 
(Skjervøy), Ola Dyrstad (Nordreisa), Herborg Ringstad (Nordreisa), Kjell Kr. 

Johansen (Kvænangen), Anne Bårdseth (Kvænangen). 

Administrasjonsgruppa i Nord-Troms Friluftsråd:
Hanne Henriksen (Nordreisa), Rita Mathiesen (Skjervøy), Gerd Steinnes 

Nilsen (Kåfjord – pensjonist fra mars 2018), Kvænangen mangler. 

Et samarbeid mellom kommunene 
Kvænangen / Kåfjord / Nordreisa / Skjervøy

Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450 Nettside: www.utinord.no
Se også Nord-Troms Friluftsråd på Facebook
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Nord-Troms Friluftsråd

4

1. Organisasjon

Hovedmål: 
Friluftsliv for alle til alle årstider 

Delmål:
Nord-Troms Friluftsråd skal bistå kommunene og arbeide på en slik måte 
at det oppnås resultater som kommer innbyggerne og friluftslivet til gode. 
Resultater som kommunene vanskelige kan oppnå alene og uten et inter-
kommunalt samarbeid. 

Tiltak:
• Ha tett kontakt med medlemskommunene og få til gode samarbeidsruti-

ner om arbeidsoppgaver, møter i administrasjonsgruppa og styremøter.
• Være en ressurs for kommunene i forhold til at det oppnevnes personer 

til administrasjonsgruppa, og være tilgjengelig for opplæring av disse. 
• Gjennomføre minst ett årlig kontaktmøte med medlemskommunene der 

bred tverrsektoriell deltakelse er målet. Kommunene kan gjennomføre 
flere, uten friluftsrådets deltakelse. Gjennomgang/planlegging av arbeids-
program og årsrapport vil være sentrale saker på slike fellesmøter. 

• Delta på møter i kommunestyrene for å orientere om Nord-Troms Friluftsråd. 
• Gjennomføre et årlig ”Friluftsforum Nord-Troms” som skal være en sam-

ling/seminar der ulike aktører fra kommunene, organisasjonene, reiselivet 
og andre inviteres. 

• Bidra til å videreføre gode samarbeidsrutiner med fylkets øvrige friluftsråd, 
Troms Fylkeskommune, Forum for natur og friluftsliv og andre. 

• Følge opp arbeidet med nettsiden og Facebook. 
• Videreføre samarbeidet med Skjervøy kommune, friluftsrådets adminis-

trative vertskommune.
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Arbeidsprogram 2018

2. Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk

Delmål:
Ut i NORD, men også JuleSPREK og Ut og Plukk, skal være sentrale akti-
viteter i arbeidet med friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse. Målet er god 
deltakelse, særlig for prioriterte målgrupper. 

Tiltak:
• Videreutvikle Ut i NORD og oppnå ”kvalitet i alle ledd”. Se egen plan 

med årshjul. Det samme gjelder JuleSPREK. 
• Prøve ut ”Krus på 1 dag” som en ny aktivitet. 
• Arbeide for å på plass en arbeidsgruppe i hver kommune som tar ansvar 

for planlegging og gjennomføring av Ut i NORD og gjennomføring av Ut i 
NORD og JuleSPREK. 

• Gjennomføre arrangement i kommunene i forbindelse med krusutdeling. 
• Arbeide for at Ut og Plukk blir bedre kjent og får flere deltakere. 
• Gjøre ferdig heftet om turløyper i Nord-Troms. 
• Få på plass skilt for å informere om reinkalving, samt gjennomføre andre 

tiltak som bidrar til godt samarbeid med reindriftsnæringen. 

Viktig for kommunene:
• Følge opp arbeidsplanen med årshjul/tidsfrister for Ut i NORD  

og JuleSPREK.
• Integrere aktivitetene i kommunens folkehelsearbeid, arbeidet med 

flyktninger og andre prioriterte målgrupper. 

JuleSPREKJuleSPREK
Registrer dine turer på utinord.no

Nord-Troms 
Friluftsråd

A5 3 8G
ra

fi
ka

 A
S 

· g
ra

fi
ka

.n
o

34



Nord-Troms Friluftsråd

6

3. På tur med ordføreren og bålsamtaler

Delmål:
Få til ordførerturer med bred og god deltakelse, gjerne innledningsvis 
personer fra særskilt prioriterte målgrupper. Dette skal være lavterskelturer 
som gjør det mulig for mange å delta. 

Tiltak:
• Fortsette arbeidet med å gjennomføre ordførerturer i alle medlemskom-

munene.
• Få til bålsamtaler, rutiner med møter og samlinger rundt bålet i samarbeid 

med ordførerne, og i så mange kommuner som mulig. 

Viktig for kommunene:
• Innen 1. april avklare turmål, dato (og eventuelt samarbeidspartnere).
• Avklare med ordfører om bålsamtale er aktuelt (dato, tema, målgruppe).

35



7

Arbeidsprogram 2018

4. Friluftsskoler for camp for barn og ungdom

Delmål:
Gjennomføre friluftsskoler i skoleferiene med et allsidig og godt innhold, 
ledet at dyktige ledere og med bred og god deltakelse. 

Tiltak: 
• Følge opp arbeidet med friluftsskoler i alle medlemskommuner, inkludert 

avklare om samarbeidet med Riddu Riddu skal videreføres. 
• Arbeide for å få til ungdomscamp i løpet av sommeren. 
• Arbeide for å få til friluftscamp i høstferien som tillegg til friluftsskoler. 
• Arbeide for å få til helgecamp for familier i samarbeid med Nord-Troms 

Turlag.

Viktig for kommunene:
• Sammen med friluftsrådet avklare tidspunkt, rekruttere ledere og finne 

høvelig arrangementssted. 
• Bidra til å bekjentgjøre tilbudene i egen kommune. 
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5. Friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn

Delmål:
Arbeide for å gjøre friluftsliv til en del av hverdagen for tilflyttere med 
utenlandsk bakgrunn. Dette for å skape trivsel, tilhørighet og deltakelse/
engasjement.

Tiltak:
• Videreutvikle samarbeidet med flyktningetjenestene i kommunene. 

Herunder ha gode rutiner for jevnlig dialog/samarbeid og få til en felles 
arbeidsplan. 

• Arbeide for at friluftsliv blir en sentral del i arbeidet med integrering av 
flyktninger. 

• Prøve å få til Friluftskortet, som skal en strukturert grunnopplæring i 
friluftsliv (Friluftskort.no er et domenenavn registrert på Nord-Troms 
 Friluftsråd). Dette skal være et tiltak også for andre enn personer kun 
med innvandrerbakgrunn. 

Viktig for kommunene:
• Bidra til at flyktningetjenesten kan følge opp samarbeidet i samsvar med 

de planer som utarbeides. 
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Arbeidsprogram 2018

6. Friluftsliv for personer med særskilt behov

Delmål:
Arbeide for at personer med fysisk funksjonshemming, psykisk utviklings-
hemming samt personer utfordringer innen rus og psykiatri, får anledning til 
allsidig deltakelse i friluftsliv gjennom alle årstider. 

Tiltak:
• Friluftsrådet har i liten grad prioritert dette så langt. Noe forarbeid er gjort 

i 2017 med å etablere kontakt med kommuner og organisasjoner. Perso-
ner med utviklingshemming kan være en viktig målgruppe å prioritere. 
Også personer med utfordringer innen rus og psykiatri ønskes prioritert. 
Målet er økt opptrapping med flere tiltak og aktiviteter i 2018. 

Viktig for kommunene:
• Bidra til at de i kommunene innen disse tjenesteområdene settes i kon-

takt med friluftsrådet med tanke på samarbeid og oppfølging. 
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7. Friluftsliv og folkehelse

Delmål:
Arbeide for økt livskvalitet og bedre fysisk og psykisk helse gjennom 
deltakelse i friluftsliv og bidra til at friluftsliv blir en viktig del av 
folkehelse arbeidet i kommunene. 

Tiltak:
• Følge opp arbeidet med Aktiv på dagtid i Nordreisa og Skjervøy. Sam-

arbeide også med Kvænangen og Kåfjord dersom de ønsker å starte opp. 
• Følge opp Turvenn i Skjervøy og bidra dersom også andre kommuner 

ønsker å starte opp. 
• Videreutvikle Ut i NORD, JuleSPREK og Ut og Plukk som viktige aktivite-

ter i folkehelsearbeidet. 
• Utvikle ”Friluftskortet” og bidra til at det vil fungere på en måte som får 

flere aktiv gjennom deltakelse i friluftsliv. 

Viktig for kommunene:
• Sette folkehelsekoordinatorer, frisklivsentraler etc. i kontakt med frilufts-

rådet og være på offensiven i forhold til arbeidet. 
• Evaluere behov, organisering og oppfølging innen folkehelseområdet. 

Gjerne i samarbeid med friluftsrådet og øvrige medlemskommuner. 
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Arbeidsprogram 2018

8. Marin forsøpling og strandrydding

Delmål:
Arbeide for å at det gjennomføres strandrydding på så mange steder som 
mulig i kommunene, og prøve å få til bred mobilisering der så mange aktø-
rer som mulig deltar i arbeidet. 

Tiltak:
• Videreføre arbeidet fra 2017 med utgangspunkt i bevilgning fra Miljødi-

rektoratet.
• Ta i bruk utogplukk.no i arbeidet med strandrydding for på den måten 

oppnå størst mulig privat engasjement. 
• Avklare hvilke belønningsordninger som kan tas i bruk for å oppnå god 

deltakelse fra privatpersoner og organisasjoner (100 kroners-sekken?).
• Forberede ny søknad til Miljødirektoratet. 

Viktig for kommunene:
• Bidra til at de i kommunen som har ansvar for dette arbeidsområdet 

får kjennskap til friluftsrådets arbeid, slik at kontakt og samarbeid kan 
etableres. 
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9. Læring i friluft - samarbeid med skoler og barnehager 

Delmål:
Arbeide for at skoler og barnehager når sine lærings- og kompetansemål 
gjennom læring i friluft og målrettet bruk av læresteder i nærmiljøet. Dette i 
tillegg til klasseromsundervisning. 

Tiltak:
• Arbeide for at så mange skoler som mulig oppnevner sin kontaktperson 

som skal følge opp samarbeidet med friluftsrådet. 
• Følge opp dette skolenettverket og ta initiativ til å etablere tilsvarende 

også for barnehagene.
• Oppnå skoler og barnehager som er opptatt av mer og bedre utetid, og 

som arbeider målrettet med bruk læresteder i nærmiljøet.
• Arbeide for mer fysisk aktivitet i skolene. 
• Gjennomføre Opptur i samarbeid med Nord-Troms turlag.
• Gjennomføre Full fræs – skolekamp i friluftsliv for ungdomsskolene. 
• Samarbeide med barnehager om utdeling og bruk truger. 
• Ta initiativ til at det gjennomføre kurs/fagdag for de øvrige kommuner 

tilsvarende det som er gjennomført i Skjervøy kommune. 

Viktig for kommunene:
• Samarbeide med friluftsrådet og utarbeide arbeidsplan for Læring i friluft 

som er ”passelig ambisiøs og gjennomførbar”.
• Bidra til at Læring i friluft drøftes bredt blant alle ansatte i skoler og barne-

hager. Dette for å oppnå nødvendig forankring for å lykkes med arbeidet. 
• Fagdager med oppfølging av alle skoler i distriktet.
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Arbeidsprogram 2018

10. Friluftsliv og ungdom

Delmål:
Arbeide for at ungdom får oppleve mestring, naturopplevelser, glede og 
fysisk aktivitet gjennom allsidig deltakelse i friluftsliv til alle årstider. 

Tiltak:
• Følge opp det initiativ som er tatt på Skjervøy og få til et prøveprosjekt i 

samarbeid med ungdom der. 
• Avklare om tilsvarende kan være aktuelt også i andre kommuner. 
• Avklare om samarbeid med Nord-Troms turlag/Troms turlag om DNT Ung 

kan være aktuelt. 
• Få til ungdomscamp. 
• Etablere samarbeid med ungdomsklubbene, klubbledere, 4H og andre 

som arbeider med ungdom.

Viktig for kommunene:
• Bidra til at ungdomsråd og andre som arbeider med ungdom blir enga-

sjert i arbeidet. 
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11. Anlegg og tilrettelegging for friluftsliv

Delmål:
Arbeide for opparbeidelse av anlegg og områder for på den måten oppnå 
økt deltakelse i friluftsliv. 

Tiltak:
• Følge opp Skjervøy kommune og Eidevannet vel om opparbeidelse av 

Eidevannet friluftsområde med utgangspunkt i tilskudd som er bevilget. 
• Følge opp Skjervøy kommune om bygging av gapahuk og annen tilrette-

legging på Skattørfjellet med utgangspunkt i tilskudd som er bevilget.
• Følge opp initiativet til Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitda-

lens landskapsvernområder om universell tilrettelegging ved Rundvannet 
i Kvænangsbotn med utgangspunkt i tilskudd som er bevilget.

• Arbeide for å få flere kommuner til å utarbeide søknader om spillemidler 
til friluftsliv.

• Avklare om det bør arbeides for å få flere friluftslivsområder statlig sikret. 
• Avklare i samarbeid med andre friluftsråd, kajakk-klubber og andre om 

utgivelse av padleguide for Troms (evt. Nord-Norge) er et tiltak som bør 
prioriteres. 

Viktig for kommunene:
• Avklare behovet for opparbeidelse av turstier, løyper, toalettanlegg, 

gapahuker, turhytter og andre anlegg og tilrettelegginger med betydning 
for friluftslivet. 

• Biså i arbeidet for å få til søknader om spillemidler til anlegg for friluftsliv. 
• Avklare behov for statlig sikring av friluftslivsområder. 
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Arbeidsprogram 2018

12. Skilting og merking av turløyper

Delmål:
Arbeide for at flere skal kunne delta i friluftsliv gjennom mer og bedre skil-
ting av turløyper og området. 

Tiltak:
• Innen oppstart Ut i NORD få på plass de info-tavler som det er bevilget 

tilskudd til. 
• Avklare hvilke løyper som ønskes skiltet i tillegg til det som allerede er 

utført. 

Viktig for kommunene:
• Avklare kommunens behov for skilt og tavler. 

1,6 km Holmevannet  
Nordreisa kommune
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13. Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder

Delmål:
Fullføre arbeidet i samsvar med de retningslinjer som er gitt av Miljødirekto-
ratet og Troms Fylkeskommune.

Tiltak:
• Målet var ferdigstillelse av oppstartet arbeid innen utgangen av 2017. 

Dersom det ikke skjedde vil forhåpentligvis siste del av kartleggingen 
kunne avsluttes tidlig i 2018. 

Viktig for kommunene:
• Være de som tar hovedansvar for at arbeidet blir prioritert. 

Felles forutsetning:
En forutsetning for at flere av de foreslåtte tiltak skal 

kunne gjennomføres er at friluftsrådet mottar tilskudd til 
gjennomføring. Dette vet man først i løpet av 2018.
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VISJON 

Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane! 

 

MÅL 
 RUST skal jobbe for et bedre arbeids,- bo og aktivitetstilbud for ungdom i 

Nord-Troms 
 RUST skal være en kanal for økt ungdomsmedvirkning 
 RUST skal stimulere til gode opplevelser i regionen 
 RUST skal legge til rette for at ungdom skal utvikle seg positivt i regionen 

 

ORGANISERING 
Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen                                                                   

Saksordfører: Eirik Losnegaard Mevik 

 

NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVÆNANGEN: Mia Johnsen og Adelen Henriksen 

NORDREISA: Anna Elisa Lund Henriksen (leder) og Ramona Soleng Thomassen.                    

Vara: Mathilde Eriksen og Oda Birkelund 

SKJERVØY: Vilde Marie Røsnes Karlsen (nestleder) og Siril Jørgensen.                                    

Vara: Nora Karlstrøm 

KÅFJORD: Runar Monsen og Tony Cock.                                                                                     

Vara: Oliver Løvli 

STORFJORD: Anja Rognli og Henning Elverum.                                                                                        

Vara: Sivert Østeggen 

LYNGEN: Erlend August Gamst og Benjamin Johansen.                                                                      

Vara: Marie Solheim Jensen og Ingvild Ringbakken 
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FAGRÅDET 

KVÆNANGEN: Marit Boberg 

NORDREISA: Silje Båtnes 

SKJERVØY: Eldbjørg Ringsby 

KÅFJORD: Elisabeth Guldbrandsen og Ellen Lindvall 

STORFJORD: Jill Fagerli 

LYNGEN: Kåre Bjørnar Olsen 

 

HVA HAR SKJEDD I RUST? 

JANUAR 

18.januar: Regional ungdomskonsulent Lise Jakobsen tilbake fra  

permisjon. Hege e. Liland og Victoria F. Mathiassen  

har vært vikarer 

 

 

FEBRUAR  

9.februar: Møte i RUST, Kåfjord 

 Valg av leder og nestleder 

 Fordeling av saksområder 

 Årsrapport 2017, Årshjul og tiltak 2018 

 Politisk rådgiver for ungdomsråd 

 Regionreformen 

 Søknad til Prøv sjøl-fondet 

 Søknad om støtte til arr. fra Lyngen ungdomsråd 

9.februar: Fagrådets dag, Kåfjord 

 Prosessleder: Lisbeth Holm, Holm rådgivning 

 Tema: Ungdomssatsing i 20 år – historisk tilbakeblikk,  

RUST – status og potensiale og fagrådets rolle i dag,  

framtidsperspektiv: hvordan ta ut potensialet, satsing  

og prioritering. 

20.feb: Yrkes- og utdanningsmesse, Nordreisa 

 Målgruppe: 10.klassinger og vg1-elever fra Nordreisa,  

Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen 

 Runar Monsen, Anna Henriksen og Lise Jakobsen 

på stand med nye roll ups, utdeling av kort og promotering av  Prøv sjøl-fondet 
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MARS  

16.mars: Møte i RUST, Nordreisa 

 Bruk av penger fra Næringsprisen 2017 

 Søknad om støtte til arrangement fra Nordreisa  

og Lyngen ungdomsråd 

 Prøv sjøl-fondet: evaluering og sommerjobbkampanje 

 Strategi for unge i Troms 

 Ny logo laget av Brekmoe AS 

 Søknader til Prøv sjøl-fondet 

 Rullering av leder og nestleder i fagrådet 

 Oppsummering og satsingsområder fra Fagrådets dag 

21.mars: Peter F Hjort-seminaret, UiT 

22.feb: Idedugnad for Forskningsdagene 2018 

 Vilde M. Karlsen og Lise Jakobsen deltok 

Nyhetsbrev  

Nord-Troms regionråd med siste nytt fra ordførere, Nord-Troms studiesenter og 

RUST sendt til samarbeidspartnere og interessenter 

 

APRIL 

24.april: Representantskapsmøte i Nord-Troms regionråd 

 

MAI 

2.mai: Hedmark fylkeskommune 

 Berit Fjelberg og Lise Jakobsen invotert til å presentere HoppIDE  

og RUST for næringsetaten i Hedmark fylkeskommune  

på Hurtigruta. 

7.mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Skjervøy 

 Næringsprisen 2017: Seminar om ungdom og sted 

 Politisk rådgiver for ungdomsråd 

 Søknad om støtte til arr. fra Storfjord og Skjervøy  

ungdomsråd 

 Fagrådet på RUST-konferansen 2018 

 Besøk på Newton Nord-Troms og Lerøy Aurora 

visningssenter (RUST, NUNT og Regionrådet) 
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JUNI  

Prøv sjøl-fondets sommerjobbkampanje 

 Rettet mot målgruppen ungdom 13-18år 

 Lansering av film laget av Madelen Stensvik Sjøblom 

 Egen logo for fondet 

 Markedsføring på skolene, Facebook og Instagram 

14.juni: Forskningsseminar, Forskningsnode Nord-Troms 

 Småsteder i Nord-Troms - Badderen og Årviksand 

15.juni: Forskningsdagene camp, Halti næringshage 

 Info om RUST og Prøv sjøl-fondet til elever som  

skal etablere ungdomsbedrift ved Nord-Troms vgs. neste skoleår og kan søke 

fondet om støtte 

20.juni: Kurs – Lederskap i prosjekter, NTSS  

Nyhetsbrev  

Nord-Troms regionråd med siste nytt fra ordførere, Nord-Troms studiesenter og 

RUST sendt til samarbeidspartnere og interessenter 

 

JULI 

4.juli: RUST presentert for Fylkesråden  

 Fylkesråd Willy Ørnebakk og fylkesråd for  

kultur og næring besøkte Halti 

 

 

TILDELINGER I PRØV SJØL-FONDET 

Fredrik Hansen – arrangement StorslettLAN: Kr. 10 000,- 

Karoline Olaussen – etablering av klesmerke: Kr. 3000,- 

Oskar E Johansen – geitekillinger: Kr. 5000,- 

Vilde K Johansson – livredningskurs: Kr. 1000,- 

Vilma Johansson - fotokurs: Kr. 1000,- 

Christopher Lilleng Davidsen – fiskebåt: Kr. 5000,- 

Charlotte Holmgren – seminar om kroppspress: Kr. 10 000,- 

Christer Vangen – dronefilm: Kr. 1000,- 

 

ANNET 

Presentasjon av alle representantene på Instagram og Facebook med korte spørsmål 

og svar om hvordan det er å være ungdom og Nord-Troms og delta ungdomsråd og 

RUST. 
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Nord-Troms portalen har fått en ansiktsløfting og innholdet er oppdatert, men det 

jobbes videre med innholdet på RUST-siden - tilgjengelige årsrapporter og flere 

bilder av det vi gjør. 

 

13.7.2018 Lise Jakobsen 

 

 

Vedtatt i Nord-Troms ungdomsråd 9.oktober 2018 
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*  _ MW 624
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Sak til  Bam— og unges kommunestyremøte

Overskrift  på  saken." VAT/(AA “Y“ M/l/l (7 (PZ/777

Hva er bakgrunnen for saken  — f rtell kort  om  vorfor saken ønskes (? tas opp

cffC Dam/V1 cal/Å /</M war: Waal f” (

«r‘p' 7,." N ,],
€ %  /D 6l ((Å/% .x)«tZ€( år loff)? C(J/m ..

Forslag til  løsning av  saken  — koster detpenger og hvor mye? Hvem skal gjøre hva, og
hvem skal betale? Hvor skal det gjøre, og hvor ofte?

Po [ ”T i 7

Hvem  fremmer  saken

Navn på den/de som legger saken frem for barn og unges kommunestyre

%
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 Sak til Barn- og unges kommunestyremøte   

 

  
Overskrift på saken: Skjerm til ungdomsklubben i Oksfjord. 
  
Hva er bakgrunnen for saken – fortell kort om hvorfor saken ønskes å tas opp  
 Ungdommene som bruker ungdomsklubben i Oksfjord bruker å se film på klubben, men det 
er på en liten dataskjerm som gjør at alle som vil se film må lage seg plass i en av de tre 
sofaene vi har på klubben for å kunne følge med på filmen. Vi ønsker å kjøpe en TV-skjerm 
og en 10 meter lang HDMI-kabel til å koble opp datamaskinen til TV-en slik at alle kan se på 
film sammen uten å måtte sitte oppå hverandre eller oppå sofakanten og får tatt i bruk alle 
sofaene. Vi planlegger å kjøpe en TV som er såpass rask at det er mulig å bruke den til spill. 
På den måten kan vi også arrangere kvelder med gaming i tillegg til filmkvelder. Dette vil 
gjøre klubben mer attraktiv. 
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Forslag til løsning av saken – koster det penger og hvor mye? Hvem skal gjøre hva, og 
hvem skal betale? Hvor skal det gjøre, og hvor ofte?  
 En TV-skjerm og kabel vil koste omtrent 7000kr. Utstyret vil bli brukt på ungdomsklubben i 
Oksfjord, der vi har klubbkveld annenhver onsdag. 
 
Vi søker derfor om 7000 kroner fra BUK til innkjøp av TV og HDMI-kabel. 
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Hvem fremmer saken  
Navn på den/de som legger saken frem for barn og unges kommunestyre  
  Ramona Soleng Thomassen. 
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Fra: Reisa Montessori Skole (rms@nordtroms.net)
Sendt: 03.10.2018 13:33:19
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: sak fra Reisa Montessoriskole
Vedlegg: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf
Her er en sak til BUK møtet i desember.

Med hilsen

Reisa Montessoriskole
v/Wenche Aa. Wara
rektor
mob: 97 87 68 72

Reisa Montessoriskole
Reisadalen 326,
9151 Storslett

Tema: Skannet på en flerfunksjonsskriver fra Xerox
Fra: scan@nordtroms.net
Dato: Ons, 03-10-2018 13.01
Til: "rms@nordtroms.net " <rms@nordtroms.net>

Åpne det vedlagte dokumentet.

Filtype til vedlegg: pdf, Flersiders

Plassering av flerfunksjonsskriveren:     
Enhetsnavn: XWC7845    
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