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HAMMERFEST UNGDOMSRÅD – ET RÅD SOM SKILLER SEG UT 

 

 

2020-2021 ble preget av smittevernsituasjonen, men var likevel en periode med vekst for rådet. 

  

2020-2021 har vært en spesiell tid å være ungdomsråd i. Vi føler at vi i samarbeid med 

Hammerfest kommune har klart å holde ungdomsmedvirkning på høyt nivå til tross for 

pandemien.  

 

Det vises gjennom alt vi har fått til i løpet av perioden av viktige tiltak, samarbeid, 

arrangement og deltakelse på nasjonalt nivå – men ikke minst i vår ungdomserklæring 

og i det at vi er finalister i kåringen som årets ungdomskommune! 
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1. Valg og smittevernsituasjonen 

Fra retningslinjene til ungdomsrådet er sammensetningen av rådet klart. Sammensetningen gjør 

faktisk at rådet er det største politiske utvalget i kommunen etter kommunestyret. Det er veldig 

positivt for rådet å være så mange, særlig med tanke på arbeidsmetoden til rådet (se punkt 2) og at 

det er godt for de med lengst reisevei at man er flere enn én fra skolen sin. 

Retningslinjene sier følgende. 

 
Det skal velges representanter fra følgende skoler:  

a. 2 representanter fra Hammerfest Videregående skole, om ikke Akkarfjord fungerer, 3 

representanter fra Hammerfest vgs.  

b. 2 representanter fra Breilia skole.  

c. 2 representanter fra Fjordtun skole.  

d. 1 representant fra Forsøl skole.  

e. 1 representant fra Akkarfjord skole, om mulig.  

f. 2 representanter fra Kvalsund skole.  

g. 2 representanter fra Kokelv Oppvekstsenter.  

h. 1 representant fra Båthuset, eventuelt går denne under Breilia skole.  

Varaer holdes også så langt som mulig likt i antall og sammensetning som de faste medlemmene. 

Gjennomføring av valg og nye medlemmer 

Ungdomsrådet blir valgt av en komité bestående av tidligere medlemmer av rådet og koordinator. 

For høsten 2020 var det ikke mulig å aktivt besøke elevrådene ved skolene, men koordinator sendte 

ut info til alle skolene om rådet og hvordan man meldte seg som kandidat. Det ble også gjennomført 

en informasjonskampanje via sosiale media. Kandidatene sendte inn en beskrivelse av seg selv til 

komitéen via nett. 

Det var færre som meldte seg til rådet i denne perioden enn for 2019-2020. Det anses som en 

konsekvens av at det ikke ble gjennomført besøksrunde til skolene. Totalt meldte 21 kandidater seg. 

Det var ingen fra Akkarfjord skole og avdelingen Båthuset som meldte seg, etter vedtektene gikk 

disse plassene til henholdsvis Hammerfest videregående skole og Breilia skole. Noen skoler er også 

mindre representerte på varalisten, fordi vi ikke fikk så mange som meldte seg derfra. Rekrutteringen 

på Breilia skole var høyere enn fra de andre skolene. 

Valgkomitéen sikret en god geografisk, alders- og kjønnsmessig spredning blant de faste 

representantene. På varalisten ble det en overvekt av jenter og enkelte skoler er mer representert 

enn andre. Det er også flere av de yngre enn de eldre på varalisten. 

Praktisk har ikke mindre representasjon fra distriktskolene på varalisten hatt mye å si under møtene. 

Vi har alltid klart å gjennomføre møtene med god representasjon fra alle skolene som har faste 

medlemmer. 

Rådet ble godkjent av kommunestyret. Det nye ungdomsrådet valgte selv leder og nestleder. Dette 

er det tredje året på rad leder er en jente. Om leder er jente skal nestleder være gutt. 
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Hammerfest ungdomsråd 2020 – 2021  

Faste representanter Alder Skoletilhørighet 

Sigrid Kvam Jørstad (leder) 14 Breilia skole 

Oddbjørn Kråkøy-Pedersen (nestleder) 17 Hammerfest VGS 

Brian Fredriksen 17 Hammerfest VGS 

Eline Sandvik 17 Hammerfest VGS 

Flora Næss 15 Breilia skole 

Victoria Sundt Garder 15 Breilia skole 

Anders Nordahl 15 Fjordtun skole 

Elias Holmgren 15 Fjordtun skole 

Markus Pettersen 13 Forsøl skole 

Kristina Halonen 13 Kvalsund skole 

Alf-Emil Urbrott Svendsen 13 Kvalsund skole 

Trygve Taknes 14 Kokelv oppvekstsenter 

Heira Snellman 13 Kokelv oppvekstsenter 

 

 

  

Vararepresentanter Alder Skoletilhørighet 

Erling-André Stålsett Haneboe 16 Hammerfest VGS 

Elea Hanevold 13 Breilia skole 

Kaia Andreassen 13 Breilia skole 

Andrea Martine Andersen 13 Breilia skole 

Ingrid Emilie Fagerheim 13 Fjordtun skole 

Simonette Vik Johansen 13 Forsøl skole 

Leona Snellman  15 Kokelv oppvekstsenter 

Marie Iversen 12 Kokelv oppvekstsenter 

 

Unntakssituasjonen under Covid-19 og hvordan det har påvirket ungdomsrådet 

Smitteverntiltakene har påvirket ungdomsrådet. Vi mener at det påvirket valgprosessen vår og hvor 

mange kandidater vi fikk til valget. Ellers har vi måtte bruke alternative møtelokaler (formannskaps-

salen har vært for liten med smitteverntiltakene og fordi den har vært brukt til pressekonferanser), og 

i perioden har det blitt langt færre reiser for å delta på arrangementer og samlinger. Vi har avlyst et 

møte i januar. Vi har også gjennomført møte digitalt. 
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2. Arbeidsmetode og saksbehandling 

Hammerfest ungdomsråd er et aktivt råd som jobber både gjennom fast møtevirksomhet, i 

deltagelse i andre grupper/samlinger/møter, gjennom å svare på spørreundersøkelser og gjennom 

egne, vedtatte arbeidsgrupper. 

Lederteam 

Hammerfest ungdomsråd har i 2020-2021 styrket lederteamet (leder og nestleder i rådet). 

Lederteamet opprettet sin egen facebook-chat for å diskutere i forkant av møtene, har faste teams-

møter med utvalgssekretær og koordinator i forkant av at innkalling og saksliste settes, og tar imot 

henvendelser. Særlig leder, takket være at hun har sin kontaktinfo på hjemmesiden til kommunen, 

mottar mange henvendelser direkte. 

Lederteamet møtte utvalgsleder i hovedutvalget for oppvekst og kultur, Berit Hågensen, i 

begynnelsen av sin periode for å få tips om hvordan god ledelse av møtene gjøres. Det var de veldig 

fornøyd med. De har også satt seg inn i håndboken «Møtet er satt» og leder bruker rutiner fra den 

under møtene. 

Leder og nestleder har jobbet med å sette strategi for møtene. For eksempel, legge opp til opplæring 

av medlemmene, metoder for å sørge at alle får sagt sitt under møtene, invitasjon av aktuelle 

personer til møtene og eventuelle befaringer.  

Leder Sigrid Kvam Jørstad Nestleder Oddbjørn Kråkøy-Pedersen 
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Møteplan 

Hammerfest ungdomsråd har faste møter etter den politiske møteplanen. På høst 2020 var møtene 

fast til tirsdager og fra januar 2021 var møtene på onsdager.  

Det at møtene er i den politiske møteplanen gjør at de må havne på samme ukedag hver gang, i 

motsetning til tidligere der de kunne tilpasses mer til skolehverdagen. For skoleelever, særlig de som 

går på videregående, gjør faste ukedager at de får mer fravær i enkelte fag. Dette må rådet løse ved 

aktiv bruk av varamedlemmer når faste medlemmer blir hindret fra å møte på grunn av for høyt 

fravær i fag.  

Likevel er det svært viktig at rådet har faste møtedager etter den politiske møteplanen, da det gjør at 

de er del av saksbehandlingsrundene på lik linje med andre råd. 

Møtestruktur 

Ungdomsrådet er i denne perioden, som forrige periode, det eneste politiske utvalget som holder 

møtene sine fast både i Hammerfest og Kvalsund. Annethvert møte har vært i Hammerfest og 

annethvert møte i Kvalsund. Dette gjøres for å dele på reisebelastningen og sørge for at man har 

nær tilknytning til begge de gamle kommunesentrene. 

Møtene starter også senere på dagen, slik at de som kommer fra Kokelv kan bruke kollektivtransport 

for å komme seg til møtene. Derfor starter møtene 10:15 i Kvalsund og 10:30 i Hammerfest. 

På møtene har vi alt fra vanlig gjennomgang av saker med avstemminger, til kafédialoger og 

brainstorming. Noen ganger jobber vi best når vi er litt uformelle, andre ganger er vi streng på å 

holde taleliste.  

Møtene har normalt vært på 3-4 timer. Om det ligger an til at møtene blir kortere på grunn av kort 

saksliste, prøver lederteamet å legge opp til opplæring, befaring eller orienteringer. Det virker ikke 

effektivt å ha møte på bare en time: vi har respekt for at medlemmene må bruke skoledagen sin på 

møtene (særlig de med lang reisevei) og derfor må møtene ha godt innhold. 

På møtene til ungdomsrådet har vi hatt mye besøk fra administrasjonen. Noen har kommet fordi vi 

har spurt dem om å komme, andre har selv spurt om å få komme for å snakke med oss. Blant annet 

har vi fast årlig møte med barnevernet.  

Koordinator, utvalgssekretær og saksfremlegg 

Koordinatoren til ungdomsrådet er ansatt fra den kommunale ungdomstjenesten. Koordinator har 

tidligere sagt at det kan være vanskelig å både skulle følge med på sakspapirer og protokoll, og 

samtidig skulle være rådgivende og forklarende for rådet. Derfor er vi veldig fornøyde med at vi fra 

januar 2021 fikk vår egen utvalgssekretær også. 

Utvalgssekretæren har gode fagkunnskaper om politiske prosesser og har gjort oss mye mer 

profesjonelle. Dette opplever vi som et ledd i det gode arbeidet Hammerfest kommune har gjort og 

gjør for å være et av landets beste på ungdommens politiske påvirkningskraft. Vi har kommet veldig 

langt fra da rådet nesten kun var symbolsk (møtes på kveldstid, var ikke med i 

saksbehandlingssystemet, ingen godtgjørelse etc.) for bare få år siden! 

For å fortsette det gode arbeidet er det viktig at administrasjonen og politikere husker at vi er en 

naturlig del av saksbehandlingsprosessene. Det kan jo til tider være noe uklart hva som naturlig 

hører inn under oss – alt som angår voksne angår oss. Kanskje det derfor burde utarbeides en rutine 

på administrasjonsnivå for hvilke saker som skal sendes til oss? Vi stiller krav til at alle 

saksbehandlerne i kommunen må huske på oss, uten at vi nødvendigvis må sende ut påminnelser 
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hvert år. Det er også at man skriver saksfremlegg slik at folk som ikke er fagpersoner kan forstå 

dem. Et språk som er forståelig (og kortfattet der det er mulig) er best. 

Men vi får stadig bedre og bedre samarbeid med administrasjonen. I denne perioden har vi for 

eksempel opplevd at økonomiavdelingen forstår vår rolle veldig godt. Vi får alt av rapporter og 

budsjettforslag, og i tillegg møter en representant fra avdelingen opp for å presentere innholdet i 

saksdokumentene og gjøre det forståelig. 

Deltakelse utenom møtene 

Ungdomsrådet får ofte spørsmål om at medlemmene våre deltar i arbeidsgrupper, stiller i styrer eller 

er med på konferanser. Det synes vi er veldig bra, selv om det betyr at vi jobber en god del utenom 

møtene våre.  

Vi opplever at vi blir sett på som en ressurs både i og utenfor Hammerfest kommune. Det er viktig at 

gruppene som vil involvere oss får oss tidlig med i prosessene sine. Er vi tidlig med vil vår deltagelse 

få mer betydning, 

 

 

 

 

 

Bodil Nergård fra barnevernet orienterer på et møte. Her sitter rådet på Bootleg som på grunn av 
smittevernrestriksjoner har fungert som en midlertidig erstatning for formannskapssalen når vi er i Hammerfest. 
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3. Representasjon 

 

Skjermdump fra webinaret "Blir barn og unge hørt i myndighetenes koronahåndtering?". Leder i rådet, Sigrid Kvam 
Jørstad, sammen med ordfører Marianne Sivertsen Næss. 

 

2020-2021 har vært en periode der rådet har reist mye mindre enn normalt, men der vi likevel har 

deltatt på mye. Hammerfest ungdomsråd opplever at vi blir sett som et dyktig og viktig råd også 

utenfor kommunegrensen.  

Ungdommens fylkesting (UFT) 

Leder og nestleder deltok på digitalt fylkesting for ungdom i Troms og Finnmark i februar. Her ble det 

nye fylkesrådet for ungdom valgt. Nestleder Oddbjørn Kråkøy-Pedersen ble valgt som vara til 

ungdommens fylkesråd. 

8. mars-appell 

Ungdomsrådets leder holdt appell på digitalt 8. mars-markering i Hammerfest. I forkant av 

markeringen kom rådet sammen med tips til lederen om hva talen burde inneholde. Talen hadde 

fokus på at det fremdeles er viktig å jobbe for likestilling og at man har like muligheter uansett kjønn, 

og tok blant annet opp det lave antallet jenter på yrkesfag: 

 

«En undersøkelse viser også at bare 10% av foreldre vil anbefale en yrkesfaglig utdanning til 

døtrene sine, mens 25% av dem ville anbefale dette til sønnene sine. Det at det er lagt ei 

forventing til at jente ikke tar linje kor dem blir skitten på hendene er helt ute og kjører etter 

min mening. Det at det for noen jente skal bli stilt et spørsmål ved demmes evner på noen 

linjer er noe vi burde gjøre noe med, nå. Vi er nødt til å normaliser at ALLE kan velge den 

linjen de selv ønsker, uansett kjønn, og uten frykt av å bli stilt et spørsmål ved.»  

Sitat fra 8. mars-appell av Sigrid Kvam Jørstad 
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Webinar - Blir barn og unge hørt i myndighetenes koronahåndtering? 

Ungdomsrådsleder holdt en presentasjon sammen med ordfører Marianne Sivertsen Næss på 

webinaret «Blir barn og unge hørt i myndighetenes koronahåndtering?». Webinaret ble arrangert av 

Redd Barna og NIM – Norges institusjon for menneskerettigheter. 

Presentasjonen var på to minutter og handlet om hva Hammerfest kommune hadde gjort med 

ungdomsmedvirkning under pandemien. Hammerfest kommune ble vist frem som et godt eksempel. 

Det var statsforvalter i Troms og Finnmark som anbefalte at Redd Barna tok kontakt med 

Hammerfest. 

Webinar kan ses her: 

https://www.facebook.com/reddbarna/videos/1195468734257400 (presentasjon starter 29:38) 

RenHavn  

Ungdomsrådet deltok på workshop rundt RenHavn Hammerfest. Der kom man med innspill til 

fremtidens tilbud i havneområdet og også med et fremlegg om ungdommens syn på fremtidens 

Hammerfest. 

Markering av 22. juli 

Elias Holmgren og Sigrid Kvam Jørstad deltok på 10 års-markering av 22. juli. De leste opp navnene 

til de døde og la ned en rose for hvert navn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RenHavn Hammerfest Markering av 22. juli. Bilde: Hammerfestingen v/Fredrik 

https://www.facebook.com/reddbarna/videos/1195468734257400
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4. Samarbeid og rådgivning 

Ungdomsrådet oppfordrer alle instanser i kommunen til å se på oss som ressurser for samarbeid og 

rådgivning, særlig i saker som handler om barn og unge. Under er noen av de vi har snakket med i 

år, i tillegg er det kommet en del fra administrasjonen på møtene våre. 

Ungdata 

Ungdomsrådet har hatt 3 faste representanter som har jobbet med Ungdata-undersøkelsen. De har 

deltatt aktivt på møter i ressursgruppen med fokus på hvilke spørsmål og tema som er viktige å ha 

med i undersøkelsen og hvordan resultatene skal formidles videre. 

Politiet 

Ungdomsrådet har høst 2020 møtt forebyggende kontakt i politiet for å bli informert om Delbart-

prosjektet og hva politiet har observert rundt spredning av nakenbilder i ungdomsmiljøet i 

Hammerfest. 

Barnevernet 

Leder for barnevernet, Bodil Nergård, har deltatt på møte i ungdomsrådet for å orientere om hvordan 

barnevernet har opplevd at barn og unge har hatt det under pandemien. 

Helsesykepleietjenesten 

Helsesykepleier Kari Kvam Jørstad og 

fungerende virksomhetsleder for 

helsestasjonen Heidi Dahl var innom for 

å diskutere tilbud for ungdom i 

Kvalsund og Kokelv. Etter 

tilbakemelding fra ungdomsrådet startet 

de et tilbud med telefonvakt på 

helsestasjonen rettet mot ungdom fra 

Kvalsund og Kokelv. 

Ordførerbesøk 

Ordfører Marianne Sivertsen Næss 

besøkte rådet for å få diskusjon om 

ungdom og psykisk helse under 

pandemien og hvilke tiltak det var som 

ville hjelpe. Ordføreren tok med seg 

poengene fra diskusjonen inn i 

kommunens satsning på aktivitetstilbud 

for ungdom i sommerferien. 

Hun spurte også om hvordan 

ungdomsmedvirkningen har fungert 

under pandemien. 

 

 

 

 

Ungdomsrådet etter møte i Kvalsund 
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5. Viktige saker og mål 

 

Fra Hammerfest Pride 2021. Ordfører Marianne Sivertsen Næss i front. 

Mål 

Hammerfest ungdomsråd satte seg noen mål for perioden 2020-2021. Noen av disse målene har vi 

klart, og andre har vi ikke oppnådd eller vi har gjort noe lignende. Her er målene vi satte oss: 

 

 Arrangere Pride 2021  

o Vi arrangerte i år som tidligere år markering av Pride under Hammerfest-dagene. Det 

er tydelig at det populært og at mange ønsker å være med. Vi er glade for at vi kan 

bidra med noe som er meningsfullt for alle aldersgrupper i Hammerfest. 

 

 God dialog med politikere (delta på kommunestyremøte, bruke tale- og forslagsrett)  

o Vi har ikke deltatt på kommunestyremøte, men har hatt møte med ordføreren. Vi 

opplever at de vedtakene vi tar i ungdomsrådet har vekt og betydning når saker skal 

behandles i kommunestyret. Vårt innspill til kommunens slagord («Vit at jeg elsker 

deg») ble plutselig vedtatt i kommunestyret! 

 

 Være synlig gjennom bruk av sosiale media, skolebesøk og 17. mai-tale  

o Vi må bli flinkere til å bruke sosiale media og å komme oss ut til skolene, men vi er 

gode på å være med på markeringer og vises tydelig i lokalsamfunnet. 

 

 Gjennomføre befaring på ulike kommunale tilbud  

o Vi har besøkt den midlertidige ungdomsklubben i Kvalsund. 

 

 Kampanjer med tema – for eksempel psykisk helse  

o Dette har vi ikke gjort, men vi har prioritert temaet i sakene våre. 
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 Fokusere på gode kollektivtilbud  

o Vi får ikke oversendt saker om kollektivtilbudet! Dette er en av de viktigste sakene for 

ungdommer i kommunen vår, så det burde være naturlig at alt som handler om dette 

kommer til oss. 

 

 Ha det godt sosialt sammen – gjerne felles middag 

o Ungdomsrådet er et veldig positivt miljø. Vi har det veldig hyggelig sammen! 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Dette året har den nye samfunnsdelen til kommuneplanen vært en av de store oppgavene til 

Hammerfest kommune. Vi ble spurt om å ta utgangspunkt i innspill som var sendt inn av mange 

forskjellige ungdommer fra kommunen, og utfra det skrev vi en ungdomserklæring for kommunen. 

Denne ble styrende for å få inn ungdommens perspektiv i samfunnsdelen og påvirket alle de andre 

temaene som for eksempel miljø eller kompetanse. 

Besøkstid hos skolepsykolog og helsesykepleier VGS 

Elevrådet ved Hammerfest videregående skole tok kontakt med oss for å høre om vi kunne jobbe for 

å få utvidet besøkstiden hos skolepsykolog og helsesykepleier på skolen. Vi inviterte 

skolepsykologen og helsesykepleieren til møte hos oss for å kartlegge tilbudet. Da lærte vi at særlig 

skolepsykologen har lang ventetid. Vi skrev en uttalelse om dette som vi har oversendt 

fylkeskommunen. 

Årets ungdomskommune 

Gro Davidsen, fyrvokter ved statsforvalterens kontor, tok kontakt med oss etter å ha sett webinaret 

«Blir barn og unge hørt i myndighetenes koronahåndtering?». Statsforvalterens kontor var sikker på 

at kommunen vår oppfylte kriteriene til barne-, ungdom- og familiedirektoratets (Bufdir) kåring av 

årets ungdomskommune – basert på det gode arbeidet vi gjør med ungdomsrådet!  

Vi tok et møte med henne og sammen har vi og statsforvalteren nominert Hammerfest til årets 

ungdomskommune. Statsforvalteren sendte inn en lengre nominasjon, men dette er 

oppsummeringen av den: 

 

«Selv om en pandemi på mange måter er en unntakstilstand, så har den også vist tydelig 

hvor viktige det er å ha gode strukturer på plass fra før for å klare å ivareta barn og unges 

rettigheter også når det er vanskelig. For denne nominasjonen syns vi det er viktig å 

fremheve nettopp disse gode strukturene som Hammerfest kommune har, og som de har 

klart å opprettholde også gjennom pandemien. I tillegg vil vi berømme måten kommunen 

jobber med medvirkning, som vi mener er et eksempel til etterfølgelse for mange» 

 

Vi er stolte av å kunne si at vi er en av fire finalister! Hvem som vant kåringen kunngjøres på Bufdirs 

ungdomskonferanse i Kristiansand som skjer 1.-2. november. Vi håper at vi vinner! 

 

7. Avslutning 

Vi takker for tilliten vi har fått i den tiden vi har vært kommunens ungdomsråd, og avslutter med 

ungdomserklæringen vår: 
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