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Antall møter
Hammerfest ungdomsråd (HUR) har hatt 6 ordinære møter i perioden, to på høsten og fire på
våren. Møtene har blitt holdt på dagtid i hovedsak på rådhuset i Hammerfest, på
formannskapssalen. På disse møtene har ungdomsrådet behandlet saker, satt ned
prosjektkomitéer, møtt politikere, administrasjonen og eksterne aktører, og lært om forskjellige
politiske temaer. Utenom møtene har ungdomsrådet også jobbet med de vedtatte tiltakene –
med svært mange arbeidstimer.
Ungdomsrådet har også hatt et felles møte med Kvalsund ungdomsråd.
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Saker
Hammerfest ungdomsråd har behandlet mange saker i løpet av perioden
Av sakene vi har behandlet vil vi trekke frem:


Pride

Hammerfest ungdomsråd arranger Pride under Hammerfestdagan 15. juli. Toget går fra AKS til
rådhusplassen og hele byen er invitert. På forhånd har arrangementet fått mye positiv
oppmerksomhet.


Data til ungdomsskoleelever

Hammerfest ungdomsråd har vært opptatt av å fremme bærbare datamaskiner som det beste
digitale virkemiddelet for ungdomskoleelever fremfor nettbrett. Ungdomsrådet mener at
datamaskinene fremmer god læring og forståelse av dataprogrammer som er blitt viktige i
skolesystemet og i arbeidslivet.



Kulturmelding barn og unge

Hammerfest har gjennom et medvirkningsopplegg gjennomført av Kulturtanken sendt
høringsinnspill til kulturmelding for barn og unge. Høringsinnspillet ga Kulturdepartementet svar
på Hammerfest ungdomsråds mening om kulturpolitikken for barn og unge i Norge.
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Ungdommens kulturpris 16. august 2019

Som i mange år tidligere vil ungdomsrådet også i år dele ut kr. 5 000,- til noen som har jobbet
ekstra for ungdom og kultur i Hammerfest. Vi tar i mot nominasjoner og prisen deles ut under
festivalforestillingen på Sommerfeber i august.


Sammenslåing av Hammerfest og Kvalsund ungdomsråd

Hammerfest og Kvalsund ungdomsråd arrangerte felles workshophelg i Skaidi 14.-15. juni.
På denne samlingen ble forslag til retningslinjer for det nye Hammerfest ungdomsråd bestemt.
Med i retningslinjene kom blant annet valgmetode og sammensetning av rådet (antall
medlemmer, geografisk tilhørighet, alder og kjønn).


Utvekslingsprosjekt og andre ungdomstiltak fikk midler

HUR sponset et utvekslingsprosjekt med ungdommer fra Hammerfest, Italia og Irland. I tillegg har
vi støttet ungdomsbedrifter og at Akkisan fikk reise til fylkesfestivalen i UKM.

Ungdomsrådet under møte med kommunestyret
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Samhandling med andre
HUR har hatt møter med flere forskjellige mennesker fra kommunale tjenester og utenom for å
diskutere og samarbeide om å fremme ungdoms synspunkter. Det har vært viktig for HUR å få
vite hva rådet kan gjøre for å hjelpe sektorene i kommunen til å bli enda bedre i det de gjør for
barn og unge.


Arbeidsgrupper:
o Tiltaksutvikling innen program for folkehelsearbeid i Finnmark (2 representanter).
o Helgeworkshop om sammenslåing av ungdomsrådene i Hammerfest og Kvalsund (2
representanter).
o Planlegging av guttekonferanse (1 representant).
o Arbeid med klima- og energiplan (2 representanter)



Dialoger med administrasjon og eksterne aktører
o Oppstart utvikling av klima- og energiplan for Hammerfest kommune
o Digitalisering av tjenester for barn og unge i Hammerfest kommune
o Barnevernstjenestens tilbud
o Ungdomstilbud under Hammerfestdagan
o Verdensarven i Hammerfest kommune

Representasjon utenom de faste møtene









Kommunemøte med alle rådmenn og ordførere i Troms og Finnmark, Tromsø 20. februar
o Presentasjon av ungdomsrådet
KORUS nord-seminaret «Ung i Finnmark», Hammerfest 28. februar
o Samarbeid med Kvalsund ungdomsråd
o Presentasjon av ungdomsrådene
o Fremhevet viktigheten av ungdomsmedvirkning
Kommunestyremøte, Hammerfest 23. mai
o Psykisk helse v/Andrea Martine Aksberg
o Pride/kommunesammenslåing v/Simon Kongsbak
o PC til ungdomsskoleelever v/Ine Charlené Johansen
o Forsøl skole – utemiljø v/Brage Elias Paulsen
o Kollektivtransport Forsøl v/Beate Marie Paulsen
o Fritidstilbud og arbeidsplasser til ugndom v/Sindre Andre Skancke Kristiansen
Arrangement for ungdom i samarbeid med Press – Redd Barna Ungdom, Hammerfest 24.
mai.
o Fremme politisk bevissthet blant ungdom.
Samling «God samhandling», Alta 12. juni
Helgeworkshop om kommunesammenslåing, Skaidi 14.-15. juni
o Møte med Kvalsund ungdomsråd
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Gensere til ungdomsrådet er viktig markedsføring

Økonomi
Hammerfest ungdomsråd disponerer et budsjett på kr. 75 000,-. I denne perioden har dette blitt
brukt til:






Driftsutgifter (mat, gensere og lignende).
Helgeworkshop om sammenslåingen av ungdomsrådene i Hammerfest og Kvalsund.
Støtte til lag og foreninger for ungdom (spesielt ungdomsbedrifter).
Støtte til prosjekter som Akkisan og utvekslingsprosjekt.
Ungdommens kulturpris.

Utvekslingsprosjekt støttet av ungdomsrådet
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