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Full innsats av ungdom og ordførere
Konkurranseinstinktet var på topp på turen til Lyngen
med ungdommene i det regionale ungdomsrådet og
ordførerne

s.4
Imponerte stortingspolitikerne på Skjervøy
Ungdommene i det regionale ungdomsrådet gjorde politikerne i Nord Troms
stolte og stortingspolitikerne imponerte med sitt engasjement på møtet på
Skjervøy

s.5
Til Tromsø en dag i mai
Det regionale ungdomsrådet var på omvisning på
ungdomshuset Tvibit og på fylkeskommunen i
månedsskiftet Mai-Juni
s.8

Nettsida til UNIT
Ungdom Nord i Troms har fått egen nettside. Klikk
deg inn og sjekk ut..

s.10
verksted/kurs for all ungdom i Nord Troms

UTSATT TIL 2008

starter høsten 2007.

s.12
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Hei.
Nå er sommerferien straks her
og mange av de tiltakene vi
satte oss som mål å
gjennomføre innen høsten er
enten gjennomført, oppstartet
eller i ferd med å bli realisert.
Jeg har hatt stor glede av å
jobbe sammen med
ungdommene og er imponert
over engasjementet og stå på
humøret i det regionale
ungdomsrådet.
Vi håper at vi til høsten skal
få ny tillit fra kommunene slik
at vi kan fortsette med det
positive arbeidet vi er så godt
i gang med.

Kontaktinfo:
Leder i det regionale ungdomsrådet:
Vegard Flåten Andreassen,
e- post: draiden@hotmail.com
Telefon: 922 94 297
Sekretær for ungdomsrådet/UNIT koordinator:
Siv Elin Hansen
e-post: siv.elin.hansen@halti.no
Telefon: 77 77 05 96/ 402 48 925

Så gjenstår det bare å ønske
alle en riktig god sommer!

”UNIT er det engelske ordet for enhet. En av hovedhensiktene er at vi ønsker å skape
samarbeid og fellesskap på tvers av kommunegrensene… Vi skal bevise at sammen kan
vi kanskje få til tingene vi ikke kan klare alene.”
-prosjektrapport 2002
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Møter i RUR
Siden sist nyhetsbrev har det vært avholdt 4 møter i det regionale ungdomsrådet(RUR)
26. februar i Nordreisa
27. mars i Lyngen
27 april på Skjervøy
31 mai i Tromsø.
Saker som har vært behandlet er:
Sak 01/07: Rapport og Økonomi
Sak 02/07: Referater:
Sak 03/07: Nettside
Sak 04/07: 16.mai
Sak 05/07. Tur Ungdom/Ordførere
Sak 06 og 07/07: Prøv Sjøl; innkomne søknader
Sak 08/07: Markedsføring av Prøv Sjøl
Sak 09 og 10/07: Prøv Sjøl; innkomne søknader
Sak nr 11/07. Søknad om utsettelse av levering av rapport og regnskap.
Sak 12/07 Økonomi rapport
Sak 13/07: Rullering av regionale arrangementer.
Sak 15/07 Økt frikortgrense i tiltakssonen
Sak 14/07 Nettstedet. Honorarer til redaksjonen
Sak nr 16/07. Søknad om utsettelse av levering av rapport og regnskap.
Sak 17/06. Brev angående endring av bruk av Prøv Sjøl midler.
Gå inn på www.unit-nt.no og velg regionalt ungdomsråd dersom du ønsker å se fullstendige
sakspapirer og vedtak på sakene.
I tillegg til behandling av saker i henhold til saksliste har det regionale ungdomsrådet deltatt
på møtet med stortingsrepresentantene fra Troms som fant sted på Skjervøy samt at de har
vært på omvisning i Tromsø på Troms Fylkeskommune. I møtet med
stortingsrepresentantene og med Fylkeskommunen la det regionale ungdomsrådet fram saken
om økt frikortgrense i tiltakssonen som de ønsker å få igjennom på statsbudsjettet.
Se for øvrig egen reportasje om turen til Tromsø samt om møtet med stortingsrepresentantene.
Neste møte blir i august/september, etter skolestart
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Tur ungdom og ordførere.
De siste årene har det vært gjennomført en tur med der regionale ungdomsrådet og ordførerne
fra de forskjellige kommunene. Dette gjorde vi også i år.
Turen fant sted på Lyngseidet, og ble gjennomført fra 2627 mars. Vi hadde laget et opplegg med aktiviteter på
dagtid, og litt ”faglig” opplegg på ettermiddagen.
4 kommuner var representert med ungdom og
ordførere/varaordførere.
Vi møttes på Stigen vertshus til lunch før vi dro av gårde
til Lyngenhallen hvor vi hadde ordnet klart for
utendørsaktiviteter. Deltagerne ble delt inn i to lag som
skulle konkurrere mot hverandre. Seierherrene/-damene
fikk premie. Det skulle konkurreres i skiløp, miming,
caterpillar, rugby og geitost.
Innsatsen var det ingenting å si på, og det var jevnt løp
hele veien. Konkurransen ble avgjort på siste
konkurranse, Geitost.
På kvelden ble ungdommene og ordførere delt inn i
grupper etter kommuner. De skulle arbeide sammen om å
kartlegge ungdomsmiljøer/-tilbud i kommunen og si noe
om hva de syntes var bra og hva som burde endres på,
deretter skulle de sammen lage en oversikt over hvilken
innflytelse ungdommene følte de hadde i enkeltsaker. Til
slutt presenterte gruppene sine bilder og kart for de andre.
Dagen etter hadde det regionale ungdomsrådet møte med ordførerne sine der de snakket litt
om fremtida for UNIT. Turen ble avsluttet med et arbeidsmøte der ungdommene sammen
med regionrådet skulle si noe om hvilke områder og saker som kom til å bli viktige å arbeide
med i et fremtidsperspektiv.
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Møte med stortingspolitikerne

Fremtid i Nord
30.april 2007

27.april hadde Nord-Troms Regionråd DA med alle ordførerne i spissen invitert
stortingspolitikerne fra Troms til møte på Skjervøy.
Politikerne fra Nord-Troms skulle legge frem saker de syntes var viktige for regionen og som
de ønsket at stortingspolitikerne burde arbeide for. I denne forbindelsen fikk også det
regionale ungdomsrådet mulighet til å legge frem saker som de syntes var viktige for ungdom.
På møtet i november hadde det regionale ungdomsrådet sagt at de ønsket å arbeide for økt
frikortgrense for ungdom i tiltakssonen, og det var denne saken som ble lagt frem for
stortingspolitikerne.
Vegard Flåten Andreassen la frem saken på møtet. Det regionale ungdomsrådet ønsker at
frikortgrensen i tiltakssonen skal være 10 000,- kr høyere enn i resten av landet.
Tilbakemeldingene fra stortingspolitikerne var svært positive, og de lovte å arbeide for å få
saken gjennom på statsbudsjettet.
Dette sa Vegard:
Vi i det regionale ungdomsrådet ønsker å øke frikortgrensen i tiltakssonen med 10 000 kroner
slik at den nye øvre grensen for frikort i tiltakssonen blir 50 000 kroner. Dette mener vi vil ha
en vesentlig positiv multiplikatoreffekt på regionen.
Hvorfor øke frikortgrensen?
•
Økt effekt – Tiltakssonen: også for ungdom?
•
Utdanning – Unge under utdanning bør kunne tjene mer i tiltakssonen
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Attraktivt – Trekke unge til regionen
For voksne og unge – Bør det ikke virke attraktivt for hele familien?
Verktøy – Mot fraflytting og for økt kompetanse
Positiv opplevelse – Fra ungdomsårene for eksempel
Inspirasjon – Løfte kompetansen

•
•
•
•
•

Vi ønsker at tiltakssonen skal gi alle sammen gode og positive opplevelser av Nord-Troms,
slik at man kanskje vender tilbake for å
arbeide senere i livet. Da tenker vi blant
Hva er tiltakssonen?
annet på ungdom som reiser ut av regionen
Finnmark og Nord-Troms inngår i tiltakssonen, og
for å ta utdanning. Det er viktig for Nordordningen ble innført i 1990 som et svar på den
Troms at denne gruppen mennesker vender
negative befolknings- og næringsutviklingen i
regionen på slutten av 1980-tallet. De økonomiske
tilbake til Nord-Troms for å arbeide senere i
fortrinnene er rettet mot både bedrifter og
livet. Da bidrar de samtidig til et
privatpersoner. Geografisk omfatter ordningen alle
kommunene i Finnmark og kommunene Karlsøy,
kompetanseløft som sårt trengs i regionen.
Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og
Det er dessverre en realitet i dag at NordStorfjord i Nord-Troms.
Troms sliter med fraflytting og lav
kompetanse på noen områder. Et av
Personlige økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide i
Finnmark og Nord-Troms:
hovedargumentene for å opprette
tiltakssonen var jo at den skulle være et
• Nedskriving av studielån
verktøy for høyere kompetanse og mot
• Mindre skatt
fraflytting.
• Mer barnetrygd
•
•

Fritak for el-avgift på forbruk
Bedre betingelser i Husbanken

Når en familie tar beslutningen om å flytte til
et sted i tiltakssonen er det viktig at alle i
Bedriftsøkonomiske fortrinn ved å være lokalisert i
familien kan tjene på det. Så langt er det kun
Finnmark og Nord-Troms:
tilbud for voksne, ferdigutdannete mennesker
i tiltakssonen. Derfor savner vi et tilbud som
• Ingen arbeidsgiveravgift
appellerer til ungdom og som virker
• Fritak for el-avgift på forbruk
• Bedre betingelser hos Innovasjon Norge
attraktivt. Det er viktig å inkludere ungdom
og unge mennesker som er under utdanning i
tiltakssonen.
Tiltakssonen skal være et verktøy mot fraflytting. Ved å øke frikortgrensen blir det flere
økonomiske fordeler ved å bo i tiltakssonen, samtidig som det blir mer attraktivt også for
ungdom.
For voksne mennesker er 10 000 kroner ikke så mye penger, men for en ungdom er det
ganske mye. Det er viktig å tenke på. Dersom man kan tjene 10 000 kroner mer i året, vil det
ha mye å si for ungdom.
Saken er også lagt frem for Troms Fylkeskommune(se egen sak) og vil legges frem for for
Finnmark Fylkeskommune for å søke støtte hos disse.
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Innspillet fra det regionale ungdomsrådet gav oppslag i fremtid i Nord 30.april og intervju på
NRK Troms samme dag.
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Til Tromsø en tur.
31.mai dro det regionale ungdomsrådet til Tromsø på tur for å få nye impulser å ta med til
hjemkommunene.
Turen var lagt opp med besøk på ungdomshuset Tvibit den 31.mai og hos fylkeskommunen
den 1.juni.
På Tvibit ble vi tatt imot av Karl Kristian Hansen. Han ga
oss en innføring i Tvibits historie; hvordan det oppsto,
hvordan ungdommene kjempet for å få til sitt eget
ungdomshus i sentrum av byen, og hva Tvibit ideen går ut
på.
Etter en innføring og en liten filmsnutt fikk vi en
omvisning på huset. Tvibit inneholder mange elementer
som en godt kan tilpasse distriktskommunene, og vi ble
oppfordret til å benytte oss av den kompetansen som finnes
i tromsø når vi skal forsøke å få til nye ungdomstilbud i
distriktene. De kommer gjerne på besøk til din kommune
om du vil, og alle ungdomsrådsrepresentantene ble
oppfordret til å ta politikerne med på omvisning og
presentasjon på Tvibit. Gå gjerne innom Tvibit når du er på
bytur og besøk kafeen.
TVIBIT

Tvibit er et ungdomshus i Tromsø for
ungdom mellom 15 og 25 år.
Ungdomshuset bygger på et
medvirkningsperspektiv.
Ungdomsrådet har vært med på hele
prosessen fra å finne huset til å
bestemme innholdet. De ønsker å gi
ungdom mest mulig ansvar selv i
forhold til alt som skjer på huset og
spesielt i forhold til aktivitet.
Tvibit inneholder helsestasjon for unge,
kafé, prosjektvugge, utleielokaler med
mer. På Tvibit kan du bl.a drive med
film, musikk, foto, eller du kan få hjelp
til å realisere prosjektene dine.
Se www.tvibit.no for mer info.
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På fylkeskommunen ble vi tatt imot av Tove Janne Blom fra Trobur,
Troms barne- og ungdomsråd.
Vi fikk servert varm lunch før vi fikk en liten
presentasjon av Jan Egil Vassdokken om
fylkeskommunens ungdomssatsing. Jan Egil
Vassdokken er leder for TEGBU, tverretatlig
gruppe for barn og unge. Blant fylkeskommunens
satsinger for barn og unge finner vi
ungdomskonferansen, ungitroms(nettsted), ungt
entreprenørskap, den kulturelle skolesekken og
andre kulturtiltak, utdanning og tannhelsetjeneste. Presentasjonen ble gitt i
fylkestingssalen.
Jan Egil Vassdokken og Tove Janne Blom kunne fortelle at de arbeidet med en ide om å
arrangere regionale ungdomskonferanser, og at de kunne tenke seg å prøve ut ideen allerede
til høsten i Nord- Troms. Nord- Troms utpekte seg som et naturlig sted å begynne i og med at
vi allerede har et regionalt nettverk. De lovte å gjøre det de kunne for å få finansiering til å
kjøre en test på denne ideen i år, i samarbeid med UNIT.
Ungdomskonferansen
Troms fylkeskommune arrangert
en konferanse for ungdom i Troms
fylke som ledd i
ungdomssatsingen.
I år ble det avholdt på Finnsnes.
Formålet med konferansen er å
styrke barn og unges mulighet til
medvirkning på det regionale
fylkes- nivået.
Ungdomskonferansen skal være et
møtested for ungdom og
fylkespolitikerne for å kunne lære
av hverandre og sette felles mål å
arbeide mot.
Hjem for en 50-lapp er et tiltak
som ble realisert som følge av
ungdomskonferansen

Etter presentasjonen gikk turen ned til fylkesrådets
møterom. Her ble vi tatt i mot av Jarle Heitmann som er
sekretær for fylkesrådet. Opprinnelig var vi lovt at vi
skulle få møte fylkesrådsrepresentantene, men så var det
kommet noe i veien som medførte at de hadde gjort om
på planene sine. Heitmann gav oss en god innføring i
hva fylkesrådet er, hva de jobber med., og hvordan de
jobber. Vi fikk lagt frem saken vår om frikortgrense i
tiltakssonen, og han lovte at saken skulle legges frem for
fylkesrådet til avgjørelse på førstkommende
fylkestingsmøte som skal finne sted på Skjervøy 12-15
juni.

Les mer på www.ungitroms.no
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Nettstedet: www.unit-nt.no
Nettstedet vårt er nå oppe. Besøk det på www.unit-nt.no Vanskelig å huske? ”UNIT” det er vi
det, og ”nt” står for Nord-Troms … Så: UNIT i nord-troms= unit-nt

Redaksjonen:
Vi har tilsatt en redaksjon med en ungdom fra hver kommune som har hovedansvar for at det
kommer inn stoff fra sin kommune.
De som sitter i redaksjonen er:
Kvænangen: Mads Boberg Pedersen
Nordreisa: Daniel Evensen
Skjervøy: Kristian Kristiansen
Kåfjord: Marita Hestdal
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Lyngen: Marthe Karlsen
Storfjord: Connie Iren Brenna
Redaktør er Marthe Karlsen.
For at vi skal få aktiviteter på sia er det viktig at dere kommer med tips på gode saker,
aktuelle ”hæppenings”, diskusjonstema med mer. Tips kan rettes direkte til de kommunale
redaksjonsmedlemmene eller via ”tips oss” funksjonen på nettstedet.
Vi håper vi skal klare å få skrevet nyhetsartikler fra alt som skjer for ungdom i regionen vår.
Dersom du er interessert i å ta ”freelance- oppdrag” i din kommune, det vil si skrive et
innlegg til sida, så er det bare å ta penn og fotoapparat fast og sette i gang. Send på e-post til
siv.elin.hansen@halti.no eller til redaktøren. Ta gjerne kontakt med redaksjonen/redaktøren
på forhånd og si at du kan være tilgjengelig dersom du vil det, eller at du har lyst å skrive om
en aktuell sak. Gode nyheter som benyttes honoreres med flaxlodd.
Kontaktinformasjon til redaksjonsmedlemmene kommer på nettsiden vår etter hvert som de
får lagt det ut.
Forum
Noe som irriterer deg, eller noe som engasjerer deg? På forum- sida kan du starte diskusjoner
om tema som du synes er interessant. Så skriv ivei.
NB: Husk nett-etikette, og husk at det du skriver må du også kunne si til folk ansikt til ansikt.
Vanlig folkeskikk er en selvfølge, og drittkasting er absolutt ikke tillatt. Usaklige eller
krenkende innlegg vil bli fjernet.
Sida er under bearbeidelse og den vil stadig bli oppdatert.
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verksted/kurs
Har du lyst til å delta på UKM til neste år?
Har du lyst å være med på kulturaktiviteter?
Har du lyst til å bli kjent med ungdom fra de andre
kommunene?
I forrige utgave av UNIT nyheter skrev vi om at vi arbeidet
med et kultursamarbeid i Nord Troms. Vi har søkt penger
mange steder, og vi har fått litt penger fra UKM. Dette betyr
at vi kommer til å kjøre et opplegg til høsten med kurs innen
ulike kulturaktiviteter for ungdom med mål om en
forestilling i Nord-Troms.

Oppstart forskyves til 2008

Hva er det?
- Kulturskolene i samarbeid med UNIT tilbyr
helgekurs innen ulike kulturuttrykk til høsten
- Et av målene er at kursdeltagerne skal bli inspirert til
å delta på neste års lokale UKM mønstringer
- Kurstilbudene er ikke helt klare ennå pga at vi ikke
har fått svar på alle søknadene, men vi regner med at
vi vil kunne tilby kurs innen musikk, teater/manus,
dekor/kulisse, kreativ skriving, dans og lyd/lys.
- I tillegg håper vi at vi skal kunne tilby kurs innen
sirkus, film, standup og datapresentasjon/design/foto.
- Kursene skal være et tilbud til ungdommer i Nord
Troms i alderen 8.klasse til 20 år.
- Kursene skal ende i en forestilling som skal på turné i
Nord-Troms.
.
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Prøv Sjøl

Prøv Sjøl fondet er dessverre tomt for denne gang. Vi håper på at det fylles opp
med nye midler til høsten igjen slik at nye ideer kan få starthjelp.
Følgende personer/prosjekter har fått tilskudd fra fondet og er gjennomført den
siste runden(2005-2007):

Søker

Tiltak

Innvilget

9. klasse manndalen skole v/Lisa K
Mo
Kåfjord (2006)

Elevbedrift.
Produsere småprodukter til salg under Riddu
Riddu

4000,-

Marion Eirin Mathiassen,
Kvænangen (2006)

CD plate

2500,-

Klasse 10A
Storslett skole(2006)

Lage film

5000,-

Johanne Flatvoll
Nordreisa (2006)
Jens Aleksander Simonsen
Kåfjord (2006)

Sette i stand klubbhus i Straumfjord

2000,-

Produksjon av papir til kort, konvolutter o.l for
salg

5000,-

Martin Karlsen
Skjervøy (2006)

Lage film

5000,-

Uber Comfort UB V/ Morten Blomli
Ungdomsbedrift Nordreisa VgS
(2007)

Produksjon av puter

5000,-

Stian Johansen
Ungdomsbedrift,
Kåfjord, VgS (2007)
Sunt Drivstoff UB
Ungdomsbedrift, Nordreisa VgS
(2007)
Ane Alis Johansen
Kåfjord (2005)

Konsulentselskap, kjøp av PC

5000,-

Fruktdistribusjon

5000,-

”unge musikere i Kåfjord”

4500,-
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Hatteng Skole 10.klasse
Storfjord (2005)

CD

4500,-

Hatteng Skole 9.klasse
Storfjord(2005)

Besøk av vennskapsskole

1500,-

Hatteng Skole 8.klasse
Storfjord (2005)

Oppstart drivhus

2775,-

Andre Seppola
Ungdomsbedrift, Nordreisa VgS
(2005)
Thor Martin Aronsen
Ungdomsbedrift, NvS
(2005)
Henning F Sørsand
Lyngen (2005)

El-varm

2000,-

El-fix

5000,-

Produksjon av ved

5000,-

Lisa Marie Johansen
Ungdomsbedrift, Skjervøy, VgS
(2005)
Stine E Hansen
Lyngen (2007)

Aktiv

5000,-

Dansekurs/-forestilling

1650,-

Vi vil gratulere alle med gjennomført prosjekt og synes det er flott at vi har så mange
initiativrike ungdommer i Nord-Troms.
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