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Notat: Østsamung – Østlandssamarbeidets 

ungdomsnettverk 
 

Østlandssamarbeidets medlemmer er Innlandet, Vestfold og Telemark, Viken og Oslo, heretter benevnt 

‘fylkeskommunene’. Dette notatet er utformet etter innspill fra flere workshoper innad i Østsamung med 

ungdommer og ungdomskoordinatorer og sekretariatet i Østlandssamarbeidet. Notatet presenteres for 

både administrasjonsutvalget og representantskapet i Østlandssamarbeidet samt de nyetablerte 

ungdommenes fylkesråd/tingene for ytterligere innspill.  

 

Notatet danner grunnlaget for arbeidet med Østsamung i årene 2020-2023. Østsamung er 

Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk. Østsamung skal være en arena for å samle representanter 

fra de ulike ungdommens fylkesråd/ting der ungdommene kan dele erfaringer samt diskutere felles 

utfordringer og løsninger. Østsamung skal ha minst to samlinger i året. Samlingene skal være en 

møtearena for ungdommer i fylkesråd/ting på Østlandet for erfaringsutveksling, faglig opplæring og 

diskusjon om relevante tema. Samlingene skal også oppdatere om status og relevante aktiviteter og 

hendelser i de internasjonale nettverkene Assembly of European Regions (AER), Baltic Sea States 

Subregional Co-Operation (BSSSC) og Nordsjøkommisjonen (NSC). Temaet settes av Østsamungs 

arbeidsutvalg i samråd med koordinatorgruppa i Østsamung og vertsfylket. En av Østsamungs 

årlige samlinger bør delvis overlappe med et av de tre årlige møtene i representantskapet slik at 

representanter fra Østsamung kan delta på møtet. Dette gjøres for å sikre dialog mellom 

Østsamung og politisk ledelse i Østlandssamarbeidet. Østsamungs samlinger har tradisjonelt sett 

foregått over to dager – med program fra lunsj første dagen til og med lunsj neste dag. Som 

hovedregel bør det være rom for å sende inntil ti ungdommer fra hvert fylke. Representantene 

velges av de lokale ungdommenes fylkesråd/ting. Det åpnes for andre strukturer rundt dette. 

Videre roteres det på hvilken av fylkeskommunene som er vertskap.  

 

Sekretariatet og Østlandssamarbeidets øvrige organer (administrative og fagpolitiske utvalg samt 

Europaforumet) kan, og oppfordres til, å invitere ungdom til å møte og delta i sine respektive fora 

og grupper.  

 

Østsamung skal: 

• Gi ungdommene innsikt og opplæring i fylkeskommunal politikk og arbeid 

• Gi ungdommene innsikt og opplæring i Østlandssamarbeidet. 

• Få frem ungdommenes synspunkter i Østlandssamarbeidets interessepolitiske arbeid. 

• Utnevne ungdommer for deltakelse i verv og arrangementer i utenlandske ungdomsnettverk 

– herunder AER, BSSSC og NSC. 

• Gjennomføre minst to samlinger i året – samlingene inviterer inntil ti ungdommer fra 

ungdommens fylkesråd/ting i hvert fylke på Østlandet.  

• Gi ungdommene et godt nettverk av ungdommer i ulike ungdomsfylkesråd/ting på Østlandet. 
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Østsamungs organisering: 

• En koordinatorgruppe bestående av en koordinator for Østsamung fra Østlandssamarbeidets 

sekretariat og en ungdomskoordinator fra hvert av fylkeskommunene på Østlandet.  

• Et arbeidsutvalg av ungdommer bestående av en ungdomsrepresentant fra hvert fylke 

Koordinatorgruppa 

Koordinatorgruppa skal bestå av minst én ungdomskoordinator fra hvert fylke samt koordinatoren 

for Østsamung fra Østlandssamarbeidets sekretariat. Koordinatorgruppa skal møtes to ganger i 

året – en gang om høsten og en på våren, eller mer ved behov. Koordinatorgruppa oppfordres 

også til å ta i bruk digitale verktøy for å holde kontakt jevnlig gjennom året via Teams, Facebook og 

e-post. Koordinatorgruppa har som rolle å drifte, forbedre og promotere Østsamung. 

Koordinatorene har ansvar for å promotere Østsamung i eget fylkes arbeid, og å rekruttere 

ungdommer fra fylkene til nettverket. Gruppa skal også forberede ungdommene før Østsamungs 

samlinger og internasjonale møter de er utvalgt til. Gruppa skal også opplyse om Østsamungs eget 

arbeid tilbake til de de fylkesvise organene.  Koordinatorgruppa kan også bistå Østsamungs 

arbeidsutvalg med å sette tema og opplegg for Østsamungs samlinger. Koordinatoren fra 

Østlandssamarbeidets sekretariat har koordinatoransvar for hele Østsamung. Personen har ansvar 

for å innkalle til møter, skrive referater og sikre at Østsamung drives etter retningene satt av 

Østlandssamarbeidets politiske ledelse.   

Østsamungs arbeidsutvalg 

Østsamungs arbeidsutvalg skal være ungdommens stemme inn i Østlandssamarbeidets 

arbeidsområder og sikre kontinuitet i ungdomsarbeidet. Arbeidsutvalget skal være en aktiv aktør i 

Østlandssamarbeidets arbeid og vil derfor bli bedt om å komme med uttalelser og bistå i 

Østlandssamarbeidets arbeid. Et eksempel her kan være å delta på et seminar, pressekonferanse 

eller bistå i høringsuttalelser. Videre har utvalget ansvaret for tema og opplegg rundt Østsamungs 

samlinger. Dette gjøres i samarbeid med Østsamungs koordinator og ungdomskoordinator i 

vertsfylket for samlingen. Arbeidsutvalget kan, og oppfordres til å ta initiativ til andre aktiviteter, 

men aktivitetene må godkjennes av koordinatorgruppa.  

 

Arbeidsutvalget skal ha én representant og én vara fra hvert av ungdommens fylkesråd/ting i hvert 

fylke – totalt fire representanter og fire varaer. Hver kan være nominert for minst ett år, maks to 

år, og det er et krav om at de sitter i et ungdomsråd under hele perioden. Arbeidsutvalget skal 

samles to ganger i året utenom Østsamung-samlingene - eller mer ved behov. Utvalget oppfordres 

til å ta i bruk digitale verktøy for å ha kontinuerlig dialog seg imellom og med 

Østlandssamarbeidets sekretariat. Østlandssamarbeidets sekretariat har ansvar for å holde 

arbeidsutvalget oppdatert på Østlandssamarbeidets arbeidsområder.  

 

Finansiering 

Finansiering omfatter stort sett kost, losji og reise til Østsamungs møter og samlinger. Hvert fylke 

dekker kostnader for sine egne ungdommer. Kostnader til eventuelle foredragsholdere på 

Østsamungs samlinger dekkes av Østlandssamarbeidet.  

 


