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Ung

Mål: 
Gi ungdommen påvirkningskraft, reell innflytelse, og god opplevelse av - og stolthet for regionen

Hålogalandsrådet skal påvirke til å:

1. Etablere regionalt ungdomsråd inkl. regional ungdomsrådskoordinator

2. Gjennomføre en ungdomskonferanse for Hålogalandsregionen

3. Skape aktivitet og gode opplevelser

4. Utveksle ideer og erfaringer mellom kommunene

Møte i UNG- gruppen gjennomført
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«Skaperkraft» 2021

«Innovasjon er et nøkkelord i fremtidens samfunn, og det vil fortsatt være behov for kreative 
mennesker som har kommunikasjon- og endringskompetanse.»

Kilde: Forsker Jon-Arild Johannessen



Bakgrunn/forankring
• Strategisk plan for vekst og utvikling 

- Gjennomgående hensyn; 

o Innovasjon (digitalisering, teknologi og entreprenørskap)

o Kompetanse

o FNs bærekraftsmål



Organisering
Prosjekteier PE: Hålogalandsrådet

Prosjektansvarlig PA: Administrasjonen

Styringsgruppe: Ansvarlige for satsingsområde UNG - Kari-Anne Opsal (leder),Hege Myrseth Rollmoen, Helene 

Berg Nilsen, Rune Edvardsen, Dag Sigurd Brustind

Programkomite: Næringsteamet

Ressursgruppe: relevante aktører, ungdom

Prosjektledelse PL: Nina Dons Hansen og Linda Flaaten Stokkan



#3 Skape aktivitet og gode opplevelser

I prosess



#4 Utveksle ideer og erfaringer mellom kommunene
• Maria har snakket med de fleste kommunene

• Gjennom næringsnettverk

• Møte om kreative tiltak i kommunene
• Newton

• Folkeverksted

• Makerspace

• Visningssenter

• Oppretter FB med aktivitetsoversikt

• Ønsker transportmulighet for ungdommen for å skysse mellom kommunene
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Bakgrunn

Utredning foretatt av Maria E Olsen (vedlagt)

Anbefaling

• Det opprettes et regionalt ungdomsråd i Hålogalandsregionen

• Det opprettes en 100% stilling som ungkoordinator, underlagt rådets sekretariat



Hensikt/mål

«Ungdomsrådet i Hålogalandsregionen skal være talerør for saker som angår ungdommer i regionen». 

Rettigheter/plikter

- Saker som angår ungdom i regionen, og som skal behandles av Hålogalandsrådet, sendes til høring hos
ungdomsrådet i Hålogalandsregionen

- Det foreslås at ungdomsrådet i Hålogalandsregionen får tale, og forslagsrett ved deltagelse på møter i
Hålogalandsrådet, på behandling av saker som angår ungdom i regionen

- 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



Hålogalandsrådets ungdomsråd, sammensetning og 
organisering

• 2 ungdommer fra hver kommune

• Alder 13-22 år

• 16 faste medlemmer 

• Utskifting av halve rådet hvert år (kontinuitet)

• Begge kjønn

• Fordeler saksområder

• AU for behandling av saker

Rådet støttes av en ungkoordinator



Ungkoordinator

• 100% stilling, underlagt sekretariatet

• Prosjektstilling over 3 år

• Evaluering etter 2 år



Oppgaver ungkoordinator

• Etablere og drifte ungdomsrådet

✓Møter

✓Økonomi

✓Tilskuddsordninger

✓Saksforberedelse

✓Gjennomføre arrangement

✓Administrere ungdomsrådets SoMe kontoer

• Koordinere ungdomsarbeidet i kommunene

✓Etablere fagnettverk

✓Gjennomføre nettverksmøter

✓Koordinere aktivitet



Økonomi
Lønn: inkl. sosiale utgifter 700 000

Driftsbudsjett 250 000

Totalt finansieringsbehov 950 000

Finansiering

1. Kommunal finansiering 

2. Ekstern støtte: 300 000



Finansiering

Finansiering Regional ungdomskoordinator.xlsx


Vedtak
Forslag til vedtak:

Forutsatt politisk godkjenning i kommunene vedtar Hålogalandsrådet at 
det opprettes et regionalt ungdomsråd fra og med 1. august 2022. Det 
opprettes 100% prosjektstilling som ungkoordinator fra samme 
tidspunkt for å etablere og drifte ungdomsrådet og forestå koordinering 
og samhandling om ungdomstiltak i regionen. Prosjektets varighet er 
på 3 år. Prosjektet evalueres etter 2 år.



Sak 18/21 Guttas Campus
Guttas Campus https://www.guttascampus.one/

«Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp med oppfølging på mentorsentre i halvannet år 
etter campen. Målgruppen er gutter i 9. klasse som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker 
å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole. Utvalgte lærere og veiledere 
deltar på campen, og de møter gutta med forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg. Gutta 
skal føle seg utfordret, men også heiet på hele veien mot sine viktige mål.

Vårt hovedmål er å støtte guttenes faglige og sosiale utvikling og styrke deres forutsetninger for å 
mestre livet og fullføre videregående skole».

«Mål for den enkelte gutt:
- øke motivasjonen for læring
- tilegne seg gode arbeidsvaner
- personlig og sosial vekst og læring
- trivsel og velvære»

https://www.guttascampus.one/


Guttas Campus forts.

Framlegg v/Omar Mekki


