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Hva er RUST?
RUST består av Nord – Troms Ungdomsråd, og regional
ungdomskonsulent.
Nord – Troms Ungdomsråd består av 12 medlemmer, 2 fra hver kommune.
RUST koordineres av Nord-Troms Regionråd DA.
Det er også et fagråd knyttet til ungdomssatsingen. Det består av en
voksenperson (med vara) fra hver av kommunene.

Hva kan RUST gjøre for ungdom i Nord - Troms?
RUST skal arbeide for et bedre arbeids-, bo og aktivitetstilbud for ungdom
som bor/eller ønsker å bosette seg i Nord – Troms.
Dette for å stimulere til gode opplevelser i regionen, tilflytting, hindre
fraflytting og sette i verk tilbud som kan virke forebyggende i forhold til
eventuell ungdomsproblematikk, samt være med å tilrettelegge og påvirke
slik at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen.

RUST skal være en kanal til medvirkning, og bidra til at ungdommene står
sammen i viktige interessesaker for ungdom på tvers av kommunegrensene.

Arbeidslivsdagen 2010 på UIT. Regional ungdomskonsulent Line Josefsen (til høyre)
presenterer RUST på Nord – Troms standen.

Hva skjer?
”Prøv Sjøl!” midler:
Ungdom mellom 13-18 år som ønsker å starte egen virksomhet, starte en ny aktivitet
eller realisere kulturelle begivenheter kan søke fondet om inntil 5000 kroner til
gjennomføring. Dette for å få opp aktivitetstilbudet regionen og gi ungdom positive
opplevelser fra hjemsted/besøkssted. Søknadsfrist 15. oktober 2010.

Regional ”Big happening”:
Helgesamling for ungdom i Nord – Troms med work - shops og forskjellige
aktiviteter. Et mål med arrangementet er å legge til rette slik at ungdommer kan
oppleve mestring på ulike prestasjonsnivå og blir et tilbud til alle. ”The big
happening” skal være med på å gi ungdom i regionen et helgetilbud.

Tur for ungdom ordførere:
Hensikten med turen har vært å ufarliggjøre ordførerne ovenfor ungdommene og
stimulere til samarbeid i saker som vedrører ungdom. Ordførerne får også et
innblikk i hva ungdommene interesserer seg for.

Tur for ungdom og ordførere i januar 2010. Storfjord var vertskommune gjennom
reiselivsaktøren Lyngsfjord Adventure. Aktivitet for dagen var hundespannkjøring,
middag og dialog.

Regionalisering av arrangementer:
RUST ønsker et større samarbeid mellom kommunene i regionen og et bredere
aktivitetstilbud for ungdom. RUST stiller midler tilgjengelige som ungdomsrådene
kan søke på for å invitere andre kommuner til lokale arrangementer for ungdom.

Skolering av ungdomsrådene:
RUST ønsker å samle ungdomsrådene i regionen for en felles skolering/konferanse.
Dette for å bygge nettverk, hente erfaringer fra hverandre, engasjere og lære
møteteknikk og lignende. Ungdomssatsingen håper at dette kan være en årlig
samling og har inkorporert tiltaket i vedtektene for Nord - Troms Ungdomsråd.

Er DU ungdom og engasjert eller bare engasjert
i ungdom?
Ta gjerne kontakt!

Regional ungdomskonsulent Line Josefsen
Nord – Troms Regionråd
Hovedveien 2
9151 Storslett
E-post: line.josefsen@halti.no
Tlf: 77 77 05 94 / 906 29 496
Kontortid: Mandag og onsdag på Halti, Nordreisa

