
 

 

Sak til ungdommens storting fra Nord-Troms ungdomsråd (RUST) 

Bedre boforhold og økonomiske forutsetninger for borteboende 

elever under videregående opplæring 

 Mange unge fra kommunene i Nord-Troms må på lik linje med ungdom fra andre utkantsteder flytte 

hjemmefra i en alder av 15-16 år for å gå på videregående skole. 

Nord-Troms ungdomsråd (RUST) er bekymret for levekårene  for denne gruppen unge som bor 

alene. Dette i forhold til all ansvar i en ung alder og de økonomiske rammene. 

Ungdomsalderen er en periode som betegnes som en utviklingskrise i seg selv. Borteboende 

ungdom må i tillegg til utviklingskrisen handtere mange oppgaver som blant annet omhandler ansvar 

for renhold i bolig, ernæring, søvn og økonomi. 

Samtidig med dette ansvaret skal de prestere på skolen og ha gode rutiner for skolearbeid, legging, 

vekking. På skolen blir prestasjonene sammenlignet med andre elever som ikke har dette ansvaret 

selv.  

Borteboerstipendet er i dag i mange tilfeller ikke tilstrekkelig for å dekke boutgiftene, som i det 

private markedet er svært høy. Dette medfører at mange elever må jobbe deltid for å ha økonomi til 

hybel, mat og fritidsinteresser. Det er i denne alderen vanskelig å få seg deltidsjobb. Dette fører slik 

vi ser det til et klasseskille, der borteboerne ofte har begrensede muligheter til å delta på fritidtilbud, 

har dårligere ernæring, mindre materielt utstyr også videre. Det er også varierende standard på 

hybler. 

Borteboerstipendet har ikke fulgt den samme utviklingen som lønns og prisveksten ellers i 

samfunnet. Denne bør økes.  

Hjemreisestipendet bør også øke, slik at de unge har mulighet til å reise hjem til sine familier og 

trygge miljø i helgene.  

Nord-Troms ungdomsråd (RUST) er opptatt av at alle unge skal ha gode levekår som gir de mulighet 

til å mestre hverdagen og fullføre videregående skole. Vi mener det er et offentlig ansvar å 

tilrettelegge for at spesielt unge under myndighetsalder bor godt og under tilsyn og med oppfølging. 

 

 

 



 

 

 

Forslag: 

1. Internat i tilknytning til alle videregående skoler. 

Regulerte priser, døgnkontinuelig tilsyn, kollektiv transport til hjemsted i helgene, måltider. 

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

3. Hjemreisestipendet økes til kroner 10000 per år. 

 

Om forslagsstiller: 

Nord-Troms ungdomsråd, ungdomssatsingen RUST 

RUST er en regional ungdomssatsing i Nord-Troms. Satsingen styres av Nord-Troms Regionråd DA 

der kommunene: Skjervøy, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa er parter i et 

samarbeid. Det er to ungdommer fra hver kommune som har fått tillitt fra andre ungdom i sin 

hjemkommune til å delta i RUST. Til sammen utgjør de Nord-Troms Ungdomsråd. Det er 12 faste 

ungdomsrepresentanter.  

RUST skal jobbe for et bedre arbeids- , bo og aktivitetstilbud for ungdom som bor/eller ønsker å 

bosette seg i Nord-Troms. Dette for å stimulere til gode opplevelser i regionen, tilflytting, hindre 

fraflytting og for å sette i verk tilbud som kan virke forebyggende i forhold til eventuell 

ungdomsproblematikk.  

RUST skal være en kanal til medvirkning, og bidra til at ungdommene står sammen i viktige saker for 

ungdom på tvers av kommunegrensene. Nord-Troms ungdomsråd har tale og forslagsrett i styret i 

Nord-Troms Regionråd DA og skal brukes i høringssaker. 

Forslagene er behandlet og vedtatt i Nord-Troms ungdomsråd 05.12.12 

 

Referent: 

Lisa M.P Solbakken  

Regional ungdomskonsulent 

Nord-Troms regionråd 


