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1. Innledning 

 

Denne regionale planen er den første felles plan for etablering av en ungdomssatsing i regi av 

Hålogalandsrådet. Planen bygger på aktiviteter utført fra august 2020 til januar 2021. 

Dokumentet utgjør; nr: 1, en handlingsplan for etableringen av et regionalt ungdomsråd og en 

regional ungdomskonferanse. Det skal utarbeides konkrete forslag som skal omfatte (1) 

forslag til struktur, organisering og budsjett.  

 

2. Bakgrunn  

 
2.1. De lokale ungdomsrådene 

 

Nedenfor vises en kort status over hvem som inngår i samarbeidet for etableringen av et 

regionalt ungdomsråd og en regional ungdomskonferanse i Hålogaland, per 2020.   

Tabell 1: Oversikt over ordførere, lokale representanter for ungdomsråd og fagpersoner ansvarlig for 

lokale ungdomsråd 

Kommune Ungdomsråd Ansvarlig for lokale 

ungdomsråd 

 

 

Ordfører Kari-Anne Opsal  

1. Ronja Brauckmann  

2. Johanne Lind-

Hanssen  

3. Nathaniel Lucas 

Rolness Bray  

4. Ole Martin Melbøe 

Nygård  

5. Eskil Strandbu 

Ivarjord  

6. Kamilla Johansen  

Hanne Gideonsen 

Koordinator Ungdomsrådet 

og Barn – og unges 

kommunestyre (BUK) 

 

 

Ordfører Torbjørn Larsen  

 

7. Marianne Nicolaisen 

Leder  

8. Nora Edvinsen  

9. Anna Moe   

10. Sander K Pettersen  

11. Jens Wikeland  

 

Varamedlemmer:  

Birger Holand  

Politisk kontaktperson for 

ungdomsrådet  
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Mary Cun Thang   

Jakob Wulff Iversen 

Synne Jacobsen 

Arild Haugdal Hansen  

 

Ordfører Helene Berg Nilsen 

12. Solveig Gyltnes 

Tollefsen 

13. Sara Kjerstad 

14. Tormod André 

Lindemann Sørensen 

15. Nora Oprann 

Torbergsen 

16. Mia Gundersen 

17. Emma Valør Noreng 

18. Aleksander Instanes 

Markussen 

Linn-Eva Sæter 

Barne – og  

ungdomskoordinator 

 

 

Ordfører Terje Bartholsen 

19. Simon Fagerli 

20. Maia Noble-Strand 

21. Oliver Johansen 

22. Thea Hansen 

23. Hannah Fosslund 

Unn Kristin Laberg  

Kultur- og 

folkehelsekoordinator 

 

 

 

Ordfører Runde Edvardsen 

24. Emma-Sofie Olafsen 

Leder 

25. Bjørn Andreas 

Gundersen nestleder 

26. Alba Gonzales,  

27. Simon Paulsen 

28. Tuva Holvik 

29. Liv Johanna 

Gundersen 

30. Frida Kaspersen 

31. Ingeborg Hansen 

32. Jeremias Nilsen 

 

Varamedlemmer: 

Håvard Berger Vanem 

Madelien Arntzen 

Randi Melgaard 

Veileder for Ungdomsrådet 

 

 

33. Stine Helen Frantzen, 

leder 

Anders Fosshaug 

Ungdomsrådets koordinator 
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Ordfører Dag Sigurd Brustind 

34. Emma Kristin 

Messinger Holte, 

nestleder 

35. Dennis Arntzen 

36. Selma Hansen 

37. Vebjørn Fosshaug 

38. Sigurd Hanssen 

39. Vetle Hanssen 

40. Adrian Kristiansen 

 

 

Ordfører Anita Karlsen 

41. Dina Pedersen  

42. Siw-Hege Hernes 

Hanssen 

43. Ingrid Sandal 

44. Leo Stiberg  

45. David Karlsen 

46. Heidi Sæthre 

47. Brian Solvang  

Gro Saltvik-Øvergård  

Sektorleder oppvekst – og  

kultur 

 

Ordfører Hege Beate 

Rollmoen  

48. Nasratullah Wahdat 

49. Amalie Berg 

50. Thea Bakkeid 

51. Tayba Jaly 

52. Ailo Skavholm 

Karl-Kristian Berg  

 

Etter kommunevalget i september 2019 er alle kommuner og fylker i Norge lovpålagt og 

dermed pliktig til å sørge for at ungdom høres og får uttale seg i saker som angår dem. 

Etableringen av ungdomsråd i de 8 medlemskommunene i Hålogalandsrådet er ulik. 

Eksempelvis, har både Tjeldsund og Evenes har hatt ungdomsråd siden 1987, hvor Harstad 

Kommune har etablert sitt ungdomsråd i nyere tid rundt år 2000. 

I forkant av Hålogalandsrådets ungdomssatsing har det eksistert en motivasjon blant 

regionens ungdommer rundt etableringen av et regionalt ungdomsråd. Som et resultat ble det 

arrangert en ungdomsrådssamling for å diskutere et regionalt samarbeid. Ungdomsråd i 

Tjeldsund, Evenes, Narvik, Gratangen, Lavangen, Kvæfjord, og Harstad deltok, og over 20 

ungdommer var samlet for å jobbe med en sak engasjerte sterkt. Et sitat fra 

ungdomsrådssamlingen i Harstad påpekte et felles ønske om medvirkning: «ikke om oss, uten 

oss». 

Deltakerne på ungdomsrådssamlingen fremmet at et regionalt ungdomsråd ville 

1. Gi ungdommene i regionen en større påvirkningskraft 

2. Legge til rette for erfaringsutveksling mellom ungdomsrådene  

3. Føre til et større samspill og et bedre ungdomsmiljø på tvers av kommunegrensene.  
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4. Skape et bredere perspektiv på saker som angår unge og at det blir tatt bedre 

avgjørelser i saker som omhandler barn og unge. 

 

I løpet av prosjektperioden for hålogalandsrådets ungsatsing reflekterer erfaringene som har 

vært gjort hittil at ungdomsråd fortsatt er positive til en etablering av et regionalt 

ungdomsråd, og en regional ungdomskonferanse. På tvers av lokale ungdomsråd, og gjennom 

ulike generasjoner med representanter sittende i ungdomsråd er det fortsatt engasjement 

rundt saken. 

Ungdom i regionen har gitt innspill til Hålogalandsrådets ungdomssatsing om hvilke saker og 

ønsker for de har for fremtiden i sin region1.  Dette er ungdom i aldersgruppen 13 – 25 år. 

Majoriteten av unge ønsker flere fritidsaktiviteter, aktivitetsmuligheter, kulturarrangement, 

idrettstilbud og andre varierte ungdomstilbud. En elev på Lavangen Ungdomsskole etterspør 

en utendørs basketball park, hvor hen en annen elev ved Gratangen ungdomsskole ønsker 

treningsutstyr på det lokale treningsstedet i området. Andre fokuspunkter for ungdom i 

regionen ligger i et ønske om et mer myldrende næringsliv som har flere butikker, bedre 

butikker og lengre åpningstider. Dette er uttrykt spesielt blant ungdom i kommuner som 

Harstad og Kvæfjord. Etablering av møteplasser for ungdom, både ute og inne, og bedre 

samband mellom skoler synes også til å være et viktig prioriteringsområde. Ungdom forteller 

også om mer spesifikke prioriteringer. Unge i Kvæfjord kommune ønsker flere arbeidsplasser. 

Hvor hen unge i Ibestad  vil ha mer psykisk helse på pensum. Man ser konturene av mange av 

de samme prioriteringene blant unge i regionen. Slike innspill fungerer som et bakteppe, og 

påpeker viktigheten av å skape arenaer hvor ungdom sammen kan påvirke den regionale 

samfunnsutviklingen. 

 

2.1. Hvorfor en regional ungdomssatsing?  

 

Det eksisterer en stor demografisk utfordring i regionen hvor antall eldre vil øke raskere enn 

forventet ung befolkningstilvekst. Ser vi på befolkningssammensetningen i Nord-Norge, utgjør 

den yngste aldersgruppen en mindre andel av befolkningen enn tidligere, hvor 15 nordnorske 

kommuner har personer over 67 år som består av mer enn en fjerdedel av befolkningen. I 

Ibestad Kommune utgjør andelen 28 prosent, etterfulgt av Tjeldsund og Kvalsund kommune. 

Eldrebølgen og lavere vekst i gruppen barn og unge rammer særlig distriktene, og utviklingen 

forsterkes også av at flere unge flytter til mer sentrale steder i eller utenfor landsdelen (Se 

vedlegg 1). 

Årsaken til lav ung befolkningsvekst er ofte knyttet til utflytting. I et livsløpsperspektiv flytter 

flere unge fra distriktet for å ta utdanning. Mange unge lar utelukkende utdanning og jobb 

 
1 Det er ikke foretatt en fullstendig kartlegging av ungdommens synspunkter. Her har ungdommen gitt innspill i en uformell setting ved 

prosjektleders besøk til skoler og ungdomsråd i regionen. 
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styre hvor de bosetter seg i denne fasen. Samtidig finnes det andre årsaker knyttet til 

flyttemotiver blant unge som relaterer til lite sosialt nettverk, mangel på møtested, livsstils 

endringer, begrensede muligheter, samt andre motiv og bostedspreferanser. Dagens 

generasjon lar i større grad fritid og det sosiale styre bostedsvalg, dette er en utvikling som 

favoriserer de større utdanningsstedene (Storvoll, 2018, 2020). Som et resultat er det færre 

unge som kan ta roller og gå inn i nye jobber i regionen, samt er dette en utfordring som 

knyttes til tap av kompetanse og innovasjonskraft. 

De unge gjør sine valg ut fra sine prioriteringer knyttet til de mulighetene og begrensningene 

de ser. Samtidig er det enkelte av de som flytter ut som kommer tilbake når de er i ferd med 

å etablere seg, hvor tilbakeflytting er avhengig av tilgjengelige jobbmuligheter, boligtilbud, 

godt oppvekstmiljø. Forholdet mellom hva regionen kan tilby av tjenester, arbeid og 

bostedskvaliteter på den ene side og de unges ønsker, preferanser og kompetanse på den 

andre, er viktig å rette søkelyset mot i ungdomssatsingen. 

 

2.2 Nasjonale føringer for etablering av ungdomsråd 

 
Dette er nasjonal lov og forskrift som må ligge til grunn for etablering av det regionale 

ungdomsrådet, disse er vist nedenfor. 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner 2018 (med siste endring 01.01.2020) § 5-12.Eldreråd, 

råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan 

for ungdom sier  

- Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med 
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 

- Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på 
inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom 
skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
 

- Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for 
kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder 
henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. 

 
- Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene 

eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 
 
 

Loven gjelder den offentlige ungdomsrådvirksomheten, herunder lokalt ungdomsråd som 

kommunen har ansvaret for.  
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Forskrift om kommunale Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, 

personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) 

stadfester ytterligere hvilke rettigheter og krav ungdomsråd har, som innebærer følgende:   

 

• Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. 

• Rådet har krav på at slike saker blir lagt frem for rådet og at disse sakene blir mottatt 
såpass tidlig i prosessen at deres innspill har mulighet til å endre utfallet. 

• Rådet har rett på tilstrekkelig sekretariats hjelp.  

• Rådet har rett til å fremme egne saker.  

• Rådet bestemmer selv leder og nestleder av rådet ut fra sine medlemmer. 

 

Forskriften stadfester også noen begrensninger eller betingelser for rådet, som det er verdt å 

være oppmerksom på: 

• Rådet bestemmer ikke selv sammensetning av rådet og antall medlemmer 

og varamedlemmer. 

• Rådet vedtar heller ikke selv sitt sekretariat, saksbehandlingsregler eller budsjett. 

Dette er det kommunestyrer og fylkesting (Bydelsutvalgene i Oslo) som gjør. 

 

Videre kan ungdomsråd få utvidet sitt mandat ved å  

• få myndighet til å dele ut midler. 

• få møte og talerett i folkevalgte organer. Det kan være komiteer, utvalg, bystyret, 
fylkesting og mye mer. 

 

Avgrensning og lokale rammer. 

Hålogalandsrådet, tidligere Sør-Troms regionråd, har gjennom flere år utviklet 

interkommunale samarbeidstiltak.  Hålogalandsrådets ungdomssatsing må sees i 

sammenheng med Plan for strategisk vekst og utvikling 2020-2023, som har UNG som eget 

satsingsområde.  
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3. Mål  

 

- Gi ungdommen påvirkningskraft, reell innflytelse, og god opplevelse av - og 

stolthet for regionen 

- Etablere regionalt ungdomsråd inkl. regional ungdomsrådskoordinator 

- Gjennomføre en ungdomskonferanse for Hålogalandsregionen 

- Skape aktivitet og gode opplevelser 

- Utveksle ideer og erfaringer mellom kommunene 

 

4. Status 

 

I hver av de 8 kommunene er det dedikert én stillingsressurs med direkte tilknytning til 

ungdomsrådet. Det varierer hvilken stillingstittel disse har. Flere er ansatt som 

ungdomskoordinatorer, hvor andre kommuner benytter kompetansen til sektorledere og 

kultur- og folkehelsekoordinatorer som er kontaktperson til ungdomsrådet. Harstad 

Kommune har i tillegg en ungdomsrådkoordinator som er ansvarlig for Barn og unges 

kommunestyre (BUK). Harstad Kommune er den eneste kommunen i Hålogalandsrådet som 

har BUK. 

Hvor mye aktivitet det er i ulike ungdomsråd er og hvor stor medvirkning ungdomsråd har er 

forskjellig. Hvordan kommunene strukturerer ungdomsrådet varierer, hvor hen noen 

ungdomsråd har møterett, talerett og forslagsrett i kommunestyret, utøver primært de fleste 

ungdomsråd møterett og talerett. Noen eksempler på interne variasjoner er Tjeldsund 

kommune som har møterett, talerett og forslagsrett, og Evenes kommune har møte- tale – og 

replikkrett i kommunestyret. Her trekkes også frem kommuner som i større grad inkluderer 

ungdomsråd i kommunal planlegging. Eksempelvis Narvik Kommune som har valgt å inkludere 

ungdomsrådet gjennom medvirkning i kommunens arealplan. I tillegg skal det nevnes at 

Tjeldsund Kommune en lengere historie med å se nytten av å samordne og utvikle et regionalt 

samarbeid mellom ungdomsråd, dette er et viktig engasjement å bygge videre på i 

ungdomssatsingen. 

 

5. Regional  ungdomssatsing Hålogalandsregion 

Regional ungdomssatsing i Hålogalandsregion eies av Hålogalandsrådet, og er et samarbeid 

mellom kommunene, Harstad, Narvik, Lavangen, Ibestad, Kvæfjord, Gratangen, Evenes og 

Tjeldsund.  
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5.1. Organisasjonskart  

  

Figur 1  - Organisasjonskart 

 

5.2. Struktur av regionalt ungdomsråd i Hålogalandsregionen 

 

Struktur av et regionalt ungdomsråd består hovedsakelig av: 

1. Ungdomsråds representanter i regionalt ungdomsråd 

2.   Gruppe bestående av fagpersoner som har ansvaret for ungdomsråd i sin 

 kommune 

3. En regional ungdomskoordinator 

 

5.2.1. Ungdomsråd i Hålogalandsregionen 
 

I ungdomsrådet for Hålogalandsregionen vil det sitte to ungdomsråds representanter fra hver 

kommune f.o.m. 13-22 år, dette vil utgjøre til sammen 16 faste medlemmer. I første 

valgperiode kan representanter kan velges inn for to år. Halvparten av disse medlemmene er 

på valg neste valgperiode. En viss kontinuitet er framhevet som en viktig forutsetning for at 

det regionale ungdomsrådet skulle fungere effektivt og godt – dette betyr at unge som velges 
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inn ikke utgjør alle representanter i rådet for den perioden.  Velges halvparten av 

medlemmene til valg, kan nye medlemmer støtte seg på erfarne rådsmedlem. Begge kjønn 

bør være representert, minst 40-60%, og de lokale kommunale ungdomsrådene kan selv 

oppnevne nye representanter til det regionale ungdomsrådet etter egne kriterier.  Det 

regionale ungdomsrådet fordeler saksområder mellom representanter, og setter ned et 

arbeidsutvalg til å jobbe frem tiltak, uttalelser og saker.  

 

5.2.2. Gruppe bestående av fagpersoner som har ansvaret for ungdomsråd i sin 

kommune 

 

Fagpersoner som arbeider tett opp mot ungdomsrådet i sin respektive kommune er viktige 

ressurspersoner, og vil være en sentral del av strukturen av det regionale ungdomsrådet. Disse 

er fagfolk innen utdanning, kultur, ungdomskoordinatorer/ungdomskonsulenter, og har fått 

jobben som veiledere og praktiske tilretteleggere for ungdomsrådene. Disse fagpersonene vil 

utgjøre en gruppe og et nettverk, og oppfordres til å ha fellesmøter med Hålogaland 

ungdomsråd, og egne parallelle møter der erfaringsutveksling og fellesinteresser drøftes. 

Dette har allerede vært positivt mottatt blant fagpersoner selv i noen kommuner. En 

etablering av et slikt nettverk vil være avgjørende for et best mulig støtte og arbeid med og 

for ungdomsrådene i den nye regionale strukturen. Denne gruppen er en viktig suksessfaktor 

i arbeidet, både på kommunalt og regionalt nivå. 

 

5.2.3. Regional ungdomskoordinator 
 

Det er vesentlig for at innflytelsesorgan skal fungere bra at det er god administrativ kapasitet 

og støtte i personer som kjenner Hålogalandsrådet og det politiske systemet. Ungdom vil bli 

trukket med i saker som angår sitt fylke og sin kommune, da vil det være behov for 

administrativ bistand, hjelp til å skjønne systemet, oversette sakspapirer og veilede de unge. 

Betydningen av et godt administrativt støtteapparat og dedikerte personer som står på for 

ungdommen er en essensiell faktor for at det regionale ungdomsrådet skal lykkes. 

I arbeidet med etablering av et regionalt ungdomsråd vil det være hensiktsmessig å 

koordinere arbeidet med en regional ungdomskoordinator i en 100% stilling.  Den regionale 

ungdomskoordinatoren vil ha en sekretariat funksjon som er sentralt plassert i 

administrasjonen i Hålogalandsrådet. En regional ungdomskoordinator vil bidra til kontinuitet 

og fremgang i arbeidet med ungdomsrådene både på kommunalt og fylkes nivå. Det vil være 

spesielt viktig å ansette en ungdomskoordinator som kan drive prosjektet videre i 

oppstartsfasen av prosjektet, hvor fallhøyden vil være stor om prosjektet overlates til selv 

uten et klart mandat og tidslinje til å gjennomføre dette.  
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Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidet som ungdomskoordinator: 

- Saksforbereder for det regionale ungdomsrådet. 

- Oppfølging av politiske saker som berører ungdommene i regionen. 

- Koordinere, planlegge og tilrettelegge for møter i det regionale ungdomsrådet og møter 

mellom det regionale ungdomsrådet og eksterne representanter/aktører. 

- Bistå det regionale ungdomsrådet ved arrangering av den årlige konferansen. 

- Skape et nettverk mellom regionens fagpersoner slik at de kan drive erfaringsutveksling og 

kompetanseheving. 

- Bistå ungdomsrådene og fagpersoner i de andre kommunene der det er behov for det. 

- Sikre kontinuitet i arbeidet med ungdomsmedvirkning i regionen 

- Søke eventuelle tilskudd til det regionale ungdomsrådet  

- Ha overordnet kontroll på budsjettet. 

- Administrere ungdomsrådets SoMe kontoer. 

 

6. Vedtekter  

 
Ungdomsråd i Hålogalandsregionen skal være et talerør for saker som angår ungdom i 

regionale sammenhenger. For at unge skal oppnå muligheter for reell innflytelse, trengs et 

godt samarbeid med Hålogalandsrådet i saker som angår ungdom i Hålogalandsregionen.  

Gjennom et tett samarbeid med Regionalt Ungdomsråd i Nord Troms (RUST) i løpet av 

prosjektperioden, har Hålogalandsrådets ungsatsing fått muligheten til å benytte og dra 

inspirasjon fra RUST’s vedtekter for etableringen av et regionalt ungdomsråd.  Vedtektene er 

presentert nedenfor.  

 

6.1. Rettigheter 

 

- Saker som angår ungdom i regionen, og som skal behandles av Hålogalandsrådet, og 

sendes til høring hos ungdomsrådet i Hålogalandsregionen 

- Det foreslås at ungdomsrådet i Hålogalandsregionen har tale, og forslagsrett ved 

deltagelse på møter i Hålogalandsrådet, på behandling av saker som angår ungdom i 

regionen 
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- Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. 

- Hvert av medlemmene for ungdomsrådet i Hålogalandsregionen har sin ordfører som 

kontaktperson i det politiske miljø i sin kommune. 

- Ungdomsrådet i Hålogalandsregionen bør årlig arrangere kurs/opplæring for alle de 

kommunale ungdomsrådene.  

 

6.2. Oppgaver og utvalgte ansvarsområder  

 

- Ungdomsråd i Hålogalandsregionen skal være et kontaktorgan for ungdom i regionen, 

og representere/fremme deres saker i regional sammenheng. 

- Ungdomsråd i Hålogalandsregionen skal fremme lokale og regionale saker som opptar 

ungdom, overfor styret i Hålogalandsrådet, og de enkelte lokale kommunestyrer. 

- Ungdomsråd i Hålogalandsregionen skal gjøre kjent regionale arrangementer og 

aktiviteter for ungdom, som rådet selv har vært med på å planlegge. 

- Ungdomsråd i Hålogalandsregionen skal lage årsmelding for sin virksomhet. 

- Ungdomsråd i Hålogalandsregionen skal sette søkelys på aktuelle tema ved 

informasjon og diskusjon. 

- Ungdomsråd i Hålogalandsregionen skal peke ut satsingsområder som rådet skal jobbe 

spesielt med det kommende året.  

 

6.3. Møter i det regionale ungdomsrådet 

 
a. Ungdomsråd i Hålogalandsregionen skal ha minst 4 møter pr år. Dersom det er behov 

kan leder for ungdomsrådet innkalle til ekstra møte 

b. Ungdomsråd i Hålogalandsregionen burde innkalles skriftlig med minst 14 dagers 

varsel. Sakspapirer bør sendes ut minst en uke i forveien. 

c. Ungdomsråd i Hålogalandsregionen kan innkalle andre dersom de finner det 

nødvendig. 

d. Ungdomsråd i Hålogalandsregionen er beslutningsdyktig når minst halvparten av 

medlemmene er tilstede. 

e. Avgjørelser treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 

avgjørende. 

f. Det bør føres møtebok, og utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av rådet, 

fagrådet, ungdomsrådene og ordførerne og kommunestyrene i de åtte kommunene i 

Hålogalandsrådet. 

 

6.4. Økonomi og opplæring 
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a. Det bør arrangeres kurs for medlemmene i rådet hvert år – fortrinnsvis i oktober, etter 

valg av ungdomsråd i kommunene. 

b. Regional ungdomskoordinator har ansvaret for sekretariatsfunksjon. Planlegging av 

tiltak foregår i samarbeid med Ungdomsråd i Hålogalandsregionen. 

 

7. Finansiering  

 
For å realisere ungdomssatsingen fremvises to finansieringsmodeller som legger grunnlaget 
for tilsetting av en regional ungdomskoordinator i 100% stilling. 

Lønn ungdomskoordinator                     

Lønn ungdomskoordinator 0 års ansiennitet, inkl. sosiale konstander 

Årslønn 100 % stilling: kr. 352.900,- 

+ 12 % feriepenger                        kr. 42.348,- 

Sum kr. 395.248,- 

+ 18,25 % pensjon HKP                kr. 72.132,- 

Sum kr. 467.380,- 

+ 5,1 % arb.avg                              kr. 23.836,- 

Sum årslønn inkl. sos                   kr.  491.217,- 

 

Finansieringsmodell 1 

Finansieringsmodellen sikrer en fordeling av kostnader for ansettelsen av en regional 

ungdomskoordinator og påkommende driftskostnader i ett år. Finansieringsmodellen dekkes 

av tilskudd fra medlemskommuner i Hålogalandsrådet, og vil utgjøre en sum på 716.484 NOK. 

 

Årlig Budsjett  

Kostnader Beløp 

Driftsinntekter – tilskudd fra kommunene  716.484,- 

Sum inntekter 716.484,- 

  

Årslønn 100 % stilling 491 217,-  
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Kontorhold 50 000,- 

Reiseutgifter  25 000,- 

Personalkostnader 
 

25 000,- 

Møtekostnader 40 000,- 

Annonser/Informasjon 25 283, - 

Tiltak ungdom (dette omfatter kostnader ved koordinering av 
møter, regionale ungdomstreff m.m.) 

60 000,- 

Sum Kostnader 716.484,- 

 

Finansieringsmodellen som vist ovenfor, vil kunne dekkes med et tilskudd på 45 000 NOK fra 

hver enkelt kommune.  Dette er en relativt forutsigbar modell som skaper grunnlag for 

videreføring av satsingen. 

  

7.1. Tilskudd 

 

Finansieringsmodell 2  

Denne modellen er tuftet på å søke eksterne midler for å kunne finansiere en regional 

ungdomskoordinator og dekke påkommende driftskostnader på 716.484 NOK. 
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Årlig Budsjett 

Kostnader Beløp 

Driftsinntekter – Eksterne finansieringsmidler 716.484,- 

Sum inntekter 716.484,- 

  

Årslønn 100 % stilling 491 217,-  

Kontorhold 50 000,- 

Reiseutgifter  25 000,- 

Personalkostnader 

 

25 000,- 

Møtekostnader 40 000,- 

Annonser/Informasjon 25 283, - 

Tiltak ungdom (dette omfatter kostnader ved koordinering av 

møter, regionale ungdomstreff m.m.) 

60 000,- 

Sum Kostnader 716.484,- 

 

Her vil det være nødvendig å arbeide ytterligere med å sikre finansiering av den regionale 

ungdomskoordinatoren. Regional forvaltning, Samfunnsløftet – Sparebank 1 Nord-Norge, 

Sparebank 68 grader Nord, er noen av flere aktører som har eksisterende søknadsordninger. 

 

8. Regional Ungdomskonferanse 
 

Den regionale ungdomskonferansen skal være en arena for diskusjon, idemyldring og 

erfaringsutveksling. Hålogalandsrådets regionale ungdomskonferanse vil sørge for at ungdom 

selv skal ha større innflytelse og ansvar for tema, innhold, og utforming av konferansen. 
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Målgruppen for konferansen er ungdomsråd, ungdom, kommunepolitikere og – ansatte, evt. 

fylkesmenn og fylkeskommuner. Det er ikke fastsatt midler eller dato for gjennomførelsen av 

ungdomskonferansen.  

 

8.1. Dialogkonferanse 

En dialogkonferanse er en god metode for å skape samhandling mellom deltakere på en mer 

åpen og uformell arena2 . Hensikten med konferansen er å samle målgruppen i de ulike 

kommunene til samtaler omkring bestemte temaer som engasjerer ungdom. Målet er å skape 

dialog mellom gruppene hvor alle enkeltdeltakere er viktige aktører i konferansen. 

Konferansens lengde bør holdes til en halv/hel dag. Det påpekes at konferansen ikke bør vare 

for lenge, da det kan bli vanskelig å holde trykk og motivasjon oppe hos deltakerne. 

 

8.2. Struktur 

- Det opprettes grupper som skal diskutere gitte problemstillinger. Problemstillinger 

som er utviklet før konferansen starter. 

- En utnevnt tilrettelegger gir korte instruksjoner i plenum underveis om hvilke tema  

eller problemstillinger som skal diskuteres, hvilke grupper som er satt sammen og 

spilleregler for arbeid i gruppene.  

- Alle gruppene arbeider med tema i hver sesjon, men står fritt til arbeide på ulike måter. 

Når gruppene er ferdig å diskutere, skal resultatet presenteres i plenum. 

- Gruppene velger selv hvem som skal presentere gruppearbeidet i plenum. 

 

Alternativt program for gjennomførelsen av ungdomskonferansen er presentert nedenfor.  

 

1. Innledning (teori) (30 minutt) 

a. Innleder presenterer. Fylkesmannen, lokale ordførere, ungdom, hvem vil 

innlede? 

2. Praksis fortelling  

Eksempelvis: 

a. UiT-tilbud 

b. Suksesshistorier fra ungdom 

c. Næringsliv 

 
2 Dette er blant annet presisert og undersøkt i NOU 2011: 20 Ungdom, makt og medvirkning.  
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d. Kjente personligheter, youtubere, etc. 

3. Presentasjonsrunde av deltakerne (3 minutt) 

i. NB: ha navnelapp på hvor panelet skal sitte. Firerbord, ikke mer enn 6 

stk per bord. 

4. Grupper på tvers som diskuterer tema. (1 time) 

a. Framlegg. Max 3 minutter hver gruppe. 

b. Presenter funn (15-20 minutt) 

5. Panel debatt (30 minutter – 1 time) 

a. Kommunevis stokk av ungdom og politikere i et panel til slutt for diskusjon. 

Ungdom, eventuelt ordførere i hver kommune kan avgjøre hvilke representanter fra 

næringslivet, fylket, de ønsker å ha med på konferansen.  

 

8.3. Budsjett 
Konferansen foreslås å være et gratis arrangement for alle deltakere. Et møtelokale som egner 

seg både til plenums- og gruppesesjoner vil være en forutsetning for gjennomføringen av 

konferansen.  

Tar man utgangspunkt i en ungdomskonferanse med 150 deltakere vil budsjettet se slik ut: 

 

Budsjett 

Kostnader Beløp 

Leie av konferansesal max. 450 

personer, inkl. mat. (500,- per 

person) 

75 000 ,- 

Honorar Innledere 5 000 ,-  

Honorar prosessledelse  2 000 ,- 

Honorar evt. underholdning  5 000 ,- 

SUM 90 000 ,-  
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9. Oppsummering 

 

For å lykkes med en etablering av en regional ungdomssatsing er tilgang på økonomiske 

ressurser grunnleggende. For kontinuitet og framdrift i utviklingen av samarbeidet er 

ansettelsen av en fast stilling i regionrådet som har fokus på regional ungdom i 

Hålogalandsregionen viktig. Koordinatoren vil være den som er ansvarlig for oppfølging av 

regionale samarbeidsoppgaver, møter og planlegging.  

Det vil være nødvendig å ha ungdom med på laget dersom man vil få god vekst og utvikling i 

hele regionen. Viktige fokuspunkter fremover for Hålogalandsrådets ungdomssatsing er å 

videreutvikle tilbud og tjenester for ungdom i regionen. Forslag kan være knyttet til Regional 

Trainee stillinger, sommerjobber regionalt for ungdom, regionalt entreprenørskap osv. Et slikt 

aktivt ungdomsarbeid vil bidra å sikre nødvendig rekruttering av arbeidskraft, skape en 

interessant og attraktiv region og øke sjansen for at unge flytter tilbake etter endt utdanning.  
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