
 

Koordinatormøte ØstsamUng 
 

Tid:  30. august 2021fra 10:00 til 12:45 

Sted:  Viken fylkeskommune, Galleri Oslo – møterom 275 

Til stede:  Emilie Geist (Oslo), Monica Gravdal (Innlandet), Ragnhild Enstad (Viken), Tone 

Helene Jørgensen (Vestfold og Telemark), Morten Stemre og Ann Irene Sæternes 

(Østlandssamarbeidets sekretariat) 

 

Oppsummering 

 

1. ØstsamUng arbeidsutvalg – nye medlemmer/vara-medlemmer?  

 

2. Gjensidig oppdatering/informasjonsdeling og informasjon fra sekretariatet i 

Østlandssamarbeidet 

 

Sak 1 og sak 2 ble behandlet sammen. Der det er endringer sender koordinatorene 

umiddelbart inn info til sekretariatet om hvem som er oppnevnt som medlem og vara til 

ØstsamUngs arbeidsutvalg. I tillegg skal alle koordinatorene sende inn info om egne 

arbeidsplaner/strategier med saker det arbeides med, samt det som finnes av 

rammeverk/planer/strategier for medvirkning i egne fylkeskommuner. 

 

Status for arbeidet på «hjemmebane»: 

 

V iken 

Har gjennomført flere digitale møter, selv om en del planlagte aktiviteter har blitt avlyst. 

Gode erfaringer med mer avansert TV-produksjon for større samlinger.  

 

Har fått valgt et nytt ungdommens fylkesråd bestående av tolv medlemmer, 

konstituerende møte gjennomført i juni. Rådet møtes ca. 8 ganger i året, større samling 

(ungdommens fylkesting) to ganger i året. Skal jobbe med saker til ungdomspolitisk 

plattform på neste større samling, planlagt i slutten av november. 

 

Sekretariatets kapasitet har blitt utvidet med en person, i tillegg til at de samarbeider godt 

med innbyggermedvirkning generelt. Merker fordelene av flere å spille på i en større 

fylkesadministrasjon.  

 

Ungdommene er opptatt av å få regelfestet møte- og talerett i fylkestinget, foreløpig har 

de ikke fått gjennomslag. 

 

Oslo 



 

Med omorganiseringen etter ny lov har ungdomsrådet fått større budsjett, men 

sekretariatet er ikke en del av kommuneadministrasjonen og det skaper utfordringer. 

 

Nytt sentralt ungdomsråd ble oppnevnt av bystyret i januar, med 15 faste medlemmer og 

30 varaer (to varaer fra hver bydel). Kan bli en utfordring at sentralt ungdomsråd er 

oppnevnt for to år, mens medlemmene i ungdomsrådene til bydelen kun oppnevnes for et 

år om gangen.  

 

Ungdommens bystyremøte vil bli gjennomført mot slutten av oktober med ca. 100 

deltakere. Sentralt ungdomsråd har utarbeidet en egen arbeidsplan med 5 saker.. 

Ungdomsrådet stiller i bystyret, men har ikke generell møte- eller talerett. 

 

Innlandet 

Arbeidet med ungdommens fylkesting er fortsatt i «organiseringsfasen» på grunn av 

omorganisering nødvendiggjort av fylkesadvokatens vurderinger av mulighetene for et 

mindre ungdommens fylkesråd som beslutningsorgan. 

 

Har et ungdommens fylkesting med 46 medlemmer i utgangspunktet, men kan være 

utfordringer knyttet til ungdomsorganene i enkeltkommuner. UFT møtes månedlig på 

Teams, skal ha fysisk samling 26.-27. september og hovedmøte 3.-5. desember.  

 

Har etablert ad-hoc arbeidsgrupper med utgangspunkt i arbeidsprogrammet til UFT, og har 

fått svært gode tilbakemeldinger fra ungdommene på arbeidsformen. Flere føler de blir 

mer involvert og får mer å si. 

 

UFT i Innlandet har dialogforum med fylkestinget en gang i året, men er også opptatt av 

spørsmålet om generell møte- og talerett. 

 

Vestfold og Telem ark  

Det regionale ungdomsrådet har ni medlemmer og tre varaer. Årshjulet til det regionale 

ungdomsrådet går fra januar til januar, hvor valg til rådet gjøres i oktober og medlemmene 

blir godkjent av fylkestinget i desember. Det nye ungdomsrådet vil ikke være operative før 

fra 1. januar neste år. Nåværende medlem og vara-medlem i AU sitter ut året 2021. Om 

våren arrangeres det en større ungdomskonferanse. Arbeidet med årshjul har også 

tydeliggjort for ungdommen at det er mye jobb å være med i regionalt ungdomsråd.  

 

Det arbeides med å sikre koordinering og kommunikasjon mellom de ulike 

medvirkningsorganene for ungdom i fylket, med det regionale ungdomsrådet som et nav i 

midten. 

 

Ungdomsrådet opplever et stort trøkk fra politisk nivå i fylkeskommunen, som etterspør 

involvering av unge i stort omfang. Ungdomsrådet er nødt til å gjøre en kritisk vurdering av 



 

hvilke saker de involverer seg i, bl.a. på bakgrunn av når i prosessen de kommer inn i 

sakene. Det er viktig å sikre at ungdomsrådet har tilstrekkelig autonomi i sakene de jobber 

med, og ikke bare svarer ut bestillinger fra fylkeskommunen.  

 

Det ble nylig gjennomført opplæring for det regionale ungdomsrådet som fysisk møte, 

både ny fylkesdirektør og direktør for utdanning deltok.  

 

 

Sek retaria tet 

Innspillene om ungdomsmedvirkning i høringsrunden på Østlandssamarbeidets nye strategi 

bidro til å endre sluttdokumentet, både språklig og med at ØstsamUng ble fremhevet som 

medvirkningsorgan. Representantskapet har også etterspurt at det sikres 

ungdomsmedvirkning i arbeidet med handlingsplaner fremover. 

 

 

3. Planlegging av høstens aktiviteter  

 

Den opprinnelige planen om digital samling/formøte i september går man vekk ifra. 

Prosessen skulle vært ledet av ØstsamUngs arbeidsutvalg, men på grunn av nye 

oppnevnelser har ikke arbeidsutvalget kunne fungere som tiltenkt i en slik prosess. 

Arrangementet ville også fort kunne bli en ekstra byrde for travle ungdomsrepresentanter 

i fylkene  

 

I stedet vil det legges vekt på en god prosess sammen med det nye arbeidsutvalget for å 

forberede samlingen i Kongsvinger 3.-4. november. Her vil sakene det arbeides med i 

ungdomsorganene i fylkene bli tillagt vekt.  

 

Samlingen i Kongsvinger vil bli gjennomført lunsj-til-lunsj, med felles lunsj og dialogmøte 

etter lunsj med Østlandssamarbeidets representantskap 4. november.  

 

Ak tuelle tem a  

Basert på arbeidet i ungdommenes fylkesråd og fylkesting kan følgende saker drøftes med 

ØstsamUngs arbeidsutvalg som aktuelle saker til samlingen i november: 

• Ungdomsmedvirkning: Hva skaper god medvirkning, og på hvem sine premisser skal 

medvirkning skje? Hva skaper synlighet og faktisk medvirkning? Hvordan bør unge 

involveres i arbeidet med hensyn til deltakelse i prosesser, møte- og talerett osv.? 

• Fremtidens kollektivtilbud og mobilitet for ungdom, både i by og distrikt. 

• Hvordan fylkeskommunene skal arbeide med grønn omstilling. 

• Inkludering og utenforskap. 

 

 

4. Deltakelse og rekrutering til møtene  



 

 

I utgangspunktet legges det opp til at hvert fylke kan delta i Kongsvinger med seks 

representanter hver. Hvis det sendes færre deltakere fra et fylke kan andre få delta med 

flere. Koordinatorene er ansvarlig for å rekruttere deltakere fra eget UFT/UFR. 

 

 

5. BSSSC Youth – etablering av nasjonal hub + deltakelse på høstmøtet i oktober i 

Kaliningrad 

 

Styremedlem Roger Ryberg og sekretariatet kommer allikevel ikke til å dra ned til BSSSC-

konferansen i Kaliningrad, som hovedsakelig blir digitalt arrangement (ingen andre land vil 

delta fysisk). Ungdomsrepresentantene kan vurdere å delta på ungdomssamlingen fysisk, 

for så å reise hjem og delta på selve BSSSC-konferansen digitalt. 

 

Ann Irene vil sende ut en oppdatering etter møte med BSSSC Youth koordinator. 

 

Østlandssamarbeidet kan vurdere å være vertskap for en BSSSC ungdomssamling i 2022 

inn i arbeidet med handlingsplan og budsjett 

 

 

6. Østlandssamarbeidets handlingsprogram 2022 – input vedrørende ungdoms-

medvirkning og ØstsamUng 

 

Representantskapet har etterspurt medvirkning og innspill til arbeidet med handlingsplanen 

for 2022 i forlengelse av den positive erfaringen fra arbeidet med strategien. Prosessen i 

høst gjør det vanskelig å få til en god medvirkningsrunde, men ØstsamUngs arbeidsutvalg 

kan få et forslag til vurdering senere. Kan også sendes ut til ungdomsrådene i fylkene for 

innspill om tidsrammen gjør det mulig. 

 

Når arbeidet med samlinger i ØstsamUng kommer i gang med to samlinger i året vil det bli 

bedre grunnlag for å gi innspill til arbeidet på et tidligere tidspunkt. 

 

Viktig at betydningen av ungdomsmedvirkning i Østlandssamarbeidets arbeid skrives inn i 

selve handlingsplanen. 

 

 


