
 

Møte i ØstsamUngs arbeidsutvalg 
 

Tid og sted: 23. september 2021 17:00-18:00 på Teams 

Deltakere:  Ingrid Elisabeth Volungholen (Innlandet), Trym Mathisen Guldvog (Viken), Arvid 

Tommy Müller (Vestfold og Telemark), Morten Stemre, Ann Irene Sæternes og 

Kristian Singh-Nergård (Østlandssamarbeidets sekretariat) 

 

Oppsummering 
Introduksjon 

Sekretariatet informerte kort om ØstsamUng og arbeidsutvalgets roller: 

• Sikre at de unge selv har en ledende rolle i utforming av program og gjennomføring av 

ØstsamUng-samlingene. 

• Være kontaktpunkt for ungdomsmedvirkning mellom samlingene, både gjennom å 

involveres i Østlandssamarbeidets øvrige aktiviteter og ved å kunne ta saker tilbake til egne 

ungdomsråd/ungdomsting. 

 

Sekretariatet informerte også om møte i fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse i Oslo fredag 

8. oktober, med et fagseminar om integrering. Dersom noen ønsker å delta – meld fra til 

sekretariatet snarlig mulig! 

 

Om  sam lingen 3.- 4. novem ber. 

ØstsamUng-samlingen gjennomføres lunsj-til-lunsj 3.-4. november. Lunsj 4. november blir felles 

med Østlandssamarbeidets representantskap, med etterfølgende dialogmøte mellom ØstsamUng 

og representantskapet etterpå.  

 

Her kan ungdomsnettverket presentere sine ønsker/krav og få respons og diskutere dem med 

representantskapet. Etter dette er samlingen for ØstsamUng avsluttet. 

 

AU drøftet mulige temaer for samlingen og landet på følgende to tema: 

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

medvirkning skje? Hvordan bør unge involveres i arbeidet med hensyn til deltakelse i 

prosesser, møte- og talerett osv.? 

• Kollektivtilbud og mobilitet for ungdom: hvordan sikre et godt, grønt og rimelig tilbud for 

unge både i byen og distriktene? 

 

I utgangspunktet har hvert fylke mulighet til å sende seks deltakere til samlingen på Kongsvinger. 

Delegasjonene organiseres gjennom koordinatorene i fylkene. AU ba sekretariatet sikre at det ble 

valgfritt om deltakerne ønsker dobbelt- eller enkeltrom.  

 

Innlandet vil som «vertsfylke» ta ansvar for det sosiale programmet om kvelden 3. november. Det 

ble i tillegg understreket at det må legges inn diverse “ice-breakers” i programmet slik at 

deltakerne blir bedre kjent.  

 



 

Neste m øte 

Det ble avtalt at neste møte i AU blir 7. oktober kl. 17. Sekretariatet vil frem til da utarbeidet et 

utkast til program basert på innspillene fra AU. 


