
Referat fra ungdomsfolkemøtet 15. november 2017 
 

Onsdag 15. november arrangerte vi folkemøte for ungdom på Kjøllefjord 

samfunnshus. I forkant av folkemøtet hadde vi invitert fire ungdommer 

til et forberedende møte, der vi diskuterte møteform (dialogkafé), 

temaer og hvordan vi skulle rekruttere deltakere til møtet.  

De fire, Marcos, Elise, Trym og Jeanett, fikk også i oppgave å markedsføre 

møtet på skolen og blant venner. Videre fikk de i oppgave å være 

«kaféverter» under selve møtet, dvs lede/veilede diskusjonen på 

bordene. 

 

17 ungdommer deltok på møtet, med et aldersspenn fra 8. klasse og til LOSA. Fra kommune-

administrasjonen deltok klubbleder/SLT-koordinator Unni Esp, og kommuneplanlegger Hege 

Johansen. Ordfører og barn og unges representant i kommunen var invitert, men ble forhindret fra å 

delta. 

Innledningsvis fikk de i oppgave å beskrive «Lebesby 2017». 

Tenk deg at Lebesby2017 er et menneske.  
Beskriv dette «mennesket» med 3 ord: 
 

 
 

Etter denne oppgaven startet vi møtet med å fortelle hva en kommuneplan er, og hvorfor barne- og 
ungdomsmedvirkning er så viktig i planarbeid. 

Etter introduksjonen jobbet vi i fire runder: 

Runde 1: Lebesby 2017: Hva er det beste – og det verste – med å bo her?  

Runde 2: «Drømmesamfunnet»: hvordan skulle vi ønske at det var? 

Runde 3: Hva må vi gjøre for at Drømmesamfunnet skal bli virkelighet? 

Runde 4: Lebesby 2035: Hva må til for at du skal flytte tilbake når du er ferdig med skolegangen? 



Runde 1: Lebesby 2017 

Nedenfor er innspillene i runde 1 oppsummert. 

 

Det beste med å bo her: 

Mange fritidstilbud 

Rolig, trygt og fritt 

Ikke så mange, men trivelige folk 

 

Det verste med å bo her: 

Lite folk 

Mobbing, ryktespredning, dårlig miljø 

Deprimerende 

Innestengt og langt unna alt 

Begrenset handels- og tjenestetilbud 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

«Det e veldig fint å være liten her. Men 

når man blir ungdom så blir det kjedelig.» 

 

Hva er det beste/verste med å bo her? 

«Det beste med å bo her, e at det e så 

lite folk. Det verste med å bo her, e at 

det e så lite folk.» 



Runde 2: Drømmesamfunnet 

Deltakerne fikk i oppgave å beskrive hvordan Lebesby ville vært dersom det var «drømme-

samfunnet» for barn og unge. Etter å ha kommet med forslag på post it-lapper, ble hver gruppe bedt 

om å gå gjennom sine lapper, og velge ut det de mente var de tre viktigste forslagene. Tabellen 

nedenfor gjengir svarene. 

Runde 3: Hva må gjøres for å oppnå Drømmesamfunnet 

I denne runden tok deltakerne utgangspunkt i lappene de valgte ut i forrige runde, og beskrev hva vi 

må gjøre for at disse forslagene skal kunne realiseres. 

Runde 2: 
Sånn skulle vi ønske at det var 

Runde 3: 
Hva må vi gjøre for å få dette til 

Flere boliger Vi trenger flere nye, rimelige boliger som en lærling har 
råd til å kjøpe 

Motorcrossbane, sommer/vinter Fortsette samme planer 

Paintballbane med utstyr Få tak i penger og starte opp igjen 

At ting som klubben, idrettshallen, 
svømmehallen ikke følger skoleruta 

At folk møter opp sånn at det blir inntekt 

Leksefri skole Gjøre skolen mer interessant for å få jobbet mer 
effektivt 

Bruke mobilen på skolen Endre reglene 
Døgnåpen bensinstasjon Penger 

Flere workshops (film, dans, kunst, etc) Bruke ressurser/penger på å få folk hit for å holde kurs 

Enda flere ungdomstilbud Ungdommer må begynne å komme med forslag og 
voksne må vurdere idéene 

Klubb hver dag fra 20-22 Kommunen setter av penger til ansatte 

Flere folk (ungdommer) Kommunen må finne ut hva ungdom vil og tilrettelegge 
deretter 

Crossbane på flystripa Sette av penger til crossbane og klubb. Kommunen må 
betale penger og få noen til å bygge den. 

 

 

 

 

 

 

«Skulle ønske at det var flere folk her. Flere 

ungdommer.» 

Drømmesamfunnet: 
Sånn skulle vi ønsket at det var 



Runde 4: Lebesby 2035 

Før runde 4 tok til, gjennomførte vi en avstemning blant deltakerne: 

 

Et flertall tror ikke at de bor i kommunen om 15-20 år.  Én trykte feil (på «nei»), så fordelingen er i 

realiteten 5-8. Det er ikke overraskende at mange ungdommer ikke ser for seg i dag at de skal bo i 

kommunen i voksen alder. 

Etter denne introduksjonen gikk vi i gang med runde 4, der deltakerne ble spurt om hva som må til, 

for at de skal flytte tilbake til kommunen når de er ferdig med utdanninga. Som i de forrige rundene, 

ble gruppene bedt om å prioritere de tre viktigste lappene: 

Flere boliger 

Konserter med litt mer kjente folk 

Jobbtilbud 

Oppdrettsnæring 

Mange jobber 

Boliger 

Større klasser på skolen 

Flere jobbtilbud 

Flere folk 

Arbeidsplasser 

Bolig/hus 

At noen av dem jeg har vokst opp med, er her 

 

Det er interessant at mange av momentene som trekkes fram av ungdommene, er de samme som er 

blitt diskutert i andre folkemøter: vi må ha boliger, varierte arbeidsplasser, flere folk, sosiale nettverk 

og kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

«Vi må jo nesten ha en plass å bo, sånn at vi 

slipp å bo i kjelleren til ho mamma» 

Hva må til for at du skal flytte tilbake? 

 

«Jobber som passer til hva vi vil for framtida.» 

Hva må til for at du skal flytte tilbake? 



Avslutning: Informasjon om Ungdomsrådet 

Unni avrundet møtet med å informere om Ungdomsrådet, og oppfordret ungdommer til å engasjere 

seg. Flere av forslagene som ble trukket fram av ungdommene i møtet, er saker som et ungdomsråd 

kunne jobbet med å få realisert, i samarbeid med andre. To av deltakerne meldte interesse for 

ungdomsrådet, og andre ble oppfordret til å tenke over dette og eventuelt komme innom Unnis 

kontor for å diskutere nærmere. 

Vi takker alle de 17 som kom på møtet for strålende innsats! Spesiell takk til rådgiverne våre Marcos, 

Elise, Trym og Jeanett som hjalp oss i forberedelsene og som gjorde en flott jobb som gruppeledere! 

Vi tar innspillene med oss videre i planarbeidet, og vil etter hvert legge frem resultatene fra 

ungdomsmøtet for formannskapet (som er styringsgruppe for planprosessen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alle svar som ble gitt i folkemøtet 

Runde 1: Lebesby 2017 

Det beste med å bo her: Det verste med å bo her: 
Masse fritidsaktiviteter lite å gjøre 

Mye aktiviteter lite folk! 

Masse fritidsaktiviteter alle kjenner alle 

Mange fritidstilbud lite folk 

mye tilbud i forhold til folketallet Ikke så mye folk 

Klubben lite folk ute 

Klubben man får høre alt 

Klubben forståsegpåere 

UKM-uka rykter 

UKM-uka ting sprer sæ ganske fort 

Rolig ryktespredning 

Gjøre hva man vil rykter som spres altfor fort - både sanne og usanne 

rolig folk i styret som er blitt akutt politisk engasjert 

rolig mobbing 

fritt gruppepress 

det er veldig trygt her gruppepress 

Veldig fritt og trygt her dårlig miljø 

lite bekymringer Innesperret 

LOSA - får reise mye rundt og se på jenter Innestengt 

Mye bær begrenset med muligheter 

hotellpizza dårlige minner 

mye snø deprimerende 

jakte deprimerende 

vinteran lite muligheter 

alle venner bor nært deprimerende 

koselig veldig langt andre byer 

trivelige folk langt unna andre plasser 

Ikke så mye folk lang unna alt 

Kule folk her langt unna alt 

alle kjenner alle at det ikke er Rema 1000 

jeg fikk en gang en kråkevenn her ikke sykehus, veterinær eller frisør 

 
langt til sykehus 

 
puben blei lagt ned før vi ble 18 

 
null rundkjøring 

 
lite butikka 

 
posten e treg 

 

  



Runde 2 og 3: Drømmesamfunnet (prioriterte i kursiv) 

Sånn skulle vi ønske at det var: Hva må vi gjøre for å få dette til: 
Shoppingsenter  

shoppingsenter  

crossbane, for eksempel på flyplassen  

Boliger fra Statoil og utover mot Snattvika  

Paintballbane med utstyr Søke om midler/sponsorer 

Rema 1000  

Bilbane for folk uten lappen Finne en plass, få tak i penger og bilvrak 

Flere boliger Vi trenger flere nye, rimelige boliger som en lærling 
har råd til å kjøpe 

Motorcrossbane, sommer/vinter Fortsette samme planer 

Paintballbane med utstyr Få tak i penger og starte opp igjen 

Gå på do i kantina  

McDonalds  

Nye dusjer i bassenget  

Et rom vi kan være på i friminuttet  

mer mobildata  

at klubben er åpen i ferier  

softis hele året  

en strand  

større  

At ting som klubben, idrettshallen, 
svømmehallen ikke følger skoleruta 

At folk møter opp sånn at det blir inntekt 

Leksefri skole Gjøre skolen mer interessant for å få jobbet mer 
effektivt 

Bruke mobilen på skolen endre reglene 

Enda flere ungdom  

Engasjement  

Døgnåpen bensinstasjon Penger 

Flere workshops (film, dans, kunst, etc) Bruke ressurser/penger på å få folk hit for å holde 
kurs 

Enda flere ungdomstilbud Ungdommer må begynne å komme med forslag og 
voksne må vurdere idéene 

Drag racebane på flystripa  

Klubb hver dag fra 20-22 Kommunen setter av penger til ansatte 

Flere folk (ungdommer) Finne ut hva ungdom vil og tilrettelegge deretter 

Crossbane på flystripa Sette av penger til crossbane og klubb. Kommunen 
må betale penger og få noen til å bygge den. 

 

  



Runde 4: Lebesby 2035 (prioriterte i kursiv)  

Hva må til for at du skal flytte tilbake hit når du er ferdig med utdanning? 
Flere boliger 

Konserter med litt mer kjente folk 

jobbtilbud 

At det er liv her! 

At puben åpnes 

At det er interessant å bo her 

buss 

at det er bra folk her 

At min framtidige type også vil bo her 

Jobber som passer til hva vi vil for framtida 

Mindre ryktespredning "prat med middagsbordet og lunsjpauser" 

Oppdrettsnæring 

Mange jobber 

Boliger 

Bilverksted eller annen arbeidsplass der jeg kan bruke utdanninga 

Bra internett 

Pub 

Større klasser på skolen 

Flere jobbtilbud 

Flere folk 

Familie 

Hvis man får en familie sjøl 

Billigere å reise herfra 

døgnåpen bensinstasjon 

ganske mye! 

Søte og attraktive gutter/menn (og jenter) 

Hvis mamma fortsatt bor her, kommer jeg på besøk :) 

Arbeidsplasser 

Bolig/hus 

At noen av de jeg har vokst opp med, er her 

 

 

 


