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Har ungdomsråd. Sørreisa kommune har nylig fått etablert ungdomsråd i kommunen, her ved Linn Char-
lotte Nordahl og Sigurd Trulsen. FOTO: MARCO BJØRKLUND

■ Merete L. Borgersen

Bare halvparten av kommunene i
Midt-Troms har ungdomsråd. Det
ønsker Midt-Troms regionråd å
gjøre noe med. Førstkommende
tirsdag møtes regionrådet i Bardu
for å diskutere hvordan man kan
bidra at flere kommuner etablerer
lokale ungdomsråd, samt at det
også blir etablert et regionalt ung-
domsråd for Midt-Troms.

– Vår region har store utfor-
dringer med fraflytting, arbeid,
utdanningsnivå og medvirkning.
Uten engasjert ungdom vil vi ikke
lykkes med ønsket utvikling i
regionen, står det å lese i oriente-
ringen til regionrådet.

Fire ungdomsråd
Ungdomsarbeider i Dyrøy, Turid
Andreassen, har på vegne av regi-
onrådet gjort en oppfølging av
ungdomsrådsarbeidet i Midt-
Troms. Status per august 2012 er
at halvparten av kommunene har
etablert ungdomsråd. Den andre
halvparten har en intensjon om å
få etablert ungdomsråd eller ung-
domsmedvirkning i en eller
annen form. Per i dag har ung-
dom i Lenvik, Dyrøy, Sørreisa,
Salangen og Målselv kommune
innflytelse og medvirkning
gjennom egne ungdomsråd.  Berg
kommune har ikke ungdomsråd,
men forsøker å få besatt en ung-
domssekretærstilling. Torsken
kommune har ikke ungdomsråd.

Tranøy og Bardu kommuner opp-
lyser at de jobber for å få etablert
ungdomsråd.
– I Midt-Troms er det en utfor-

dring å mobilisere blant ungdom,
og gi unge reell innflytelse i pro-
sesser som berører dem. Ung-
domsrådsarbeid er sårbart. Det er
ofte avhengig av noen initiativri-
ke ungdommer. Når disse flytter,
blir det ofte en bølgedal. Ved å
etablere et regionalt ungdomsråd,
kan en hente støtte i nabokommu-
ner og dermed minske sårbarhet,
skriver regionrådet som bakgrunn
for innstillingen.

Regionalt og lokale
I innstillingen til regionrådet står
det at Midt-Troms regionråd opp-
fordrer de kommunene i regionen
som ikke har ungdomsråd, om å
etablere dette. Videre at regionrå-
det oppfordrer videre kommune-
ne til å delta på høstens Dyrøyse-
minar med minst to ungdommer
og en voksen kontaktperson.
Regionrådet støtter også etable-
ringa av et regionalt ungdomsråd,
med initiativ og prosjektarbeid
tillagt Dyrøyseminarsenteret.
Regionrådet vil gjennom faglig
og politisk innsats bidra til ung-
domsmedvirkning i Midt-Troms.
Saken skal opp til behandling

i regionrådet førstkommende
tirsdag.
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SETERMOEN: Midt-Troms Regionråd ønsker å
være en pådriver for at ungdom skal få mer inn-
flytelse og medvirkning både regionalt og lokalt.

SETERMOEN: Ordfører i Bar-
du, Arne Nysted, sier at kommu-
nen nå er i gang med å få etablert
ungdomsråd i kommunen igjen.
– Avdeling kultur jobber nå

med å utarbeide en sak om ung-
domsråd, som skal behandles i
kommunestyret i løpet av høsten.
Målet er å få saken behandlet så
fort som mulig, og i alle fall innen
utgangen av 2012, sier Nysted.
Bardu kommune hadde ung-
domsråd for noen år siden. Da
ungdommene som deltok flyttet
ut av kommunen, ble det stille
rundt rådet.
– Ungdomsråd er viktig. Ung-

dom skal tidlig få føle at de har
noe å si og at de blir tatt på
alvor. Det er viktig at de har sin
arena, og at deres stemmer også
blir hørt i saker, sier Nysted.
Han håper ungdomsrådet i Bar-
du kan bli et aktivt råd, der ung-
dom deltar og bidrar.
– Ungdomsrådet skal fylles

med ansvar, oppgaver og forhå-
pentlig litt økonomi de kan råde
over, sier Nysted.

– Viktig med ungdomsråd

Støtter. Ordfører Arne Nysted i
Bardu.
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BRØSTADBOTN:
Årets Dyrøyseminar
har fått tittelen 
«Ungdomsmedvirkning
i Midt-Troms», og
målet er å få etablert et
regionalt ungdomsråd.
■ Merete L. Borgersen

Dyrøy kommune, ved Dyrøyse-
minarsenteret, tar initiativet til ei
større satsing for å etablere et
regionalt ungdomsråd og sterkere
medvirkning av ungdom i lokal-
samfunnsutvikling. Dette er
hovedtemaet på årets Dyrøysemi-
nar. Foreløpig arbeidstittel i pro-
sjektet er «Ungdomsmedvirkning
i Midt-Troms». Det søkes finansi-
ering fra RUP-midler. Målet er å
etablere et regionalt ungdomsråd
etter modell fra Nord-Troms.

Unge røster
Årets Dyrøyseminar, det 8. i rek-
ken, går av stabelen 18.-19. sep-
tember. Det legges opp til to tett-
pakkede dager der unge, enga-
sjerte røster får sin arena. Nye
gründere, unge ildsjeler, ung-
domspolitikere, nye forskerstem-
mer og unge debattanter fra inn-
og utland deltar. Planen er at hver
kommune skal sende to ung-
domsrepresentanter, samt en vok-
sen, som skal delta på seminaret.
På dag 1 vil programmet være

felles, mens det på dag 2 vil være
et eget spor (seminar) for ung-
dommer
Seminaret er opptatt av unge

perspektiver og unges medvirk-
ning i lokalsamfunnsutvikling, jf.
Ungdommens maktutredning
som ble presentert for Barne-,
likestillings- og inkluderingsde-
partementet i desember 2011.
Rapporten peker på at ungdom i
liten grad er med på å utforme
framtidas samfunn, og at de verk-
tøy vi bruker for å oppnå med-
virkning, er for dårlige.

Pris til ung gründer
Seminaret vil sette fokus på
emner som er viktige for ung-
doms motivasjon til å bo og arbei-
de i små lokalsamfunn, påvirk-
ningskraft, mobilitet, digitalise-

ring, flerstedsidentitet, stedsuav-
hengig arbeid, lærlingeordningen
og ungt entreprenørskap. Mål-
gruppe er unge og voksne; politi-
kere, byråkrater, prosjektledere
og andre som er opptatt av lokal-
samfunnsutvikling og distriktspo-
litikk. Blant innlederne som er
ventet finner man blant annet
leder i Senterungdommen, Sand-
ra K. N. Borch, leder i Tromsø
AUF/lokalstyret Longyearbyen,
Viljar Hansen, samt andre ung-
domspolitikere. Det skal i løpet
av seminaret også deles ut pris til
en ung gründer som tenker inno-
vativt om bedriftsutvikling med
base i Midt-Troms.
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Fokus på ung medvirkning

Fox 11. Dyrøyungdommen på prosjektkurs på Tvibit i Tromsø. Fra
venstre: Trygve Grønning, Frida Sveisdatter Sæbbe, Mats Bolle og
Marianne Gamst. FOTO: PRIVAT

DYRØY: Ungdomsrådsleder Fri-
da Sveinsdatter Sæbbe er ikke i
tvil om at ungdomsrådet har hatt
en god og samlende effekt på
bygdas ungdommer.
– Ungdomsrådet er veldig vik-

tig. Vi jobber for det vi vil ha. Vi
ordner ungdomsstua slik vi
ønsker å ha den, og vi gjør andre

hyggelige ting for ungdom i byg-
da. Det gjør noe for samholdet,
sier Frida Sveinsdatter Sæbbe.
Hun har vært med i ungdomsrå-
det fra hun var 15 år, og har fung-
ert som leder de siste tre årene.
– Vi hadde en sak som gjaldt

øvre aldersgrense for ungdoms-
stua, der politikerne egentlig ville

senke aldersgrensen. Da fikk vi si
vår mening, og det endte med at
de hørte på oss og opprettholdt
eksisterende aldersgrense, sier
Sæbbe, og viser til en av flere
saker der hun føler ungdommen
har fått sin røst hørt. Ungdomsrå-
det i Dyrøy ble etablert allerede i
1999.

– Føler vi blir hørt


