
 

RUSTet for ungdommens storting 2013! 

 

Bedre boforhold og økonomiske forutsetninger for borteboende elever under videregående 

opplæring er saken en ungdom fra Nord-Troms ungdomsråd (RUST) skal legge frem under 

ungdommens storting 2013. 

Nord-Troms ungdomsråd i den regionale ungdomssatsingen i Nord-Troms RUST sendte i desember 

2012 inn forslag til sak til ungdommens storting. Det er kun 55 delegater fra hele landet som får 

delta, der 19 plasser er forbeholdt fylkeskommunene. Saken fra Nord-Troms ungdomsråd ble ansett 

for å være så god og relevant at den kom i gjennom nåløyet og nå skal fremmes på ungdommens 

storting 4. og 5. Mars.  

 

Vi er kjempefornøyd med at saken vi sendte inn vant frem og ble tatt med. 

Det blir spennende å jobbe mer med saken. Det er en viktig sak for 

ungdom i Nord-Troms og andre utkantsteder sier leder av Nord-Troms 

ungdomsråd Christian Moen fra Skjervøy. Det er mange borteboende 

elever fra Nord-Troms som bor på dårlige hybler, og har dårlig økonomi, 

dette går ut over skoleprestasjonene.   Vi ønsker også å ha nærhet til 

videregående skoler, slik at de som ønsker det kan bo hjemme, men det er 

en annen sak avslutter han.  

 

Saken fra Nord-Troms ungdomsråd (RUST) er et forslag i tre punkter: 

1. Internat i tilknytning til alle videregående skoler 

Regulerte priser, døgnkontinuerlig tilsyn, kollektiv transport til hjemsted i helgene, 

måltider. 

2. Grunnstipend for borteboere økes til minstesats kroner 5000,- per måned. 

3. Hjemreisestipendet økes til kroner 10.000,- per år.  



 

Bakgrunnen til forslaget er at ungdom fra 15-16 årsalderen ofte må flytte bort for å gå på 

videregående skole. Det kan by på utfordringer med all ansvaret en får i denne perioden, samtidig 

som de skal mestre skolen. Borteboerstipendet har ikke fulgt lønns og prisveksten ellers i samfunnet 

og er ofte ikke tilstrekkelig for å dekke boutgifter. Det er ofte dårlig standard og høy pris i det private 

utleiemarkedet.  Nord-Troms ungdomsråd påpeker at det derfor kan være et klasseskille mellom 

borteboere og øvrige ungdom økonomisk, ernæringsmessig, sosialt og prestasjonsmessig på skolen. 

Det bør også legges bedre til rette for hjemreise i helgene. 

Regional ungdomskonsulent Lisa M.P. Solbakken sier at det å få denne anerkjennelsen blir en stor 

begivenhet og en motivasjonsfaktor for ungdommene. Det hjelper å engasjere seg.  Nord-Troms 

ungdomsråd er meget oppegående og dyktige tillitsvalgte for ungdommene i Nord-Troms og øvrig. 

Jeg er svært stolt av dem. 

Les hele forslaget her. 


