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1. Oppsummering og evaluering fra ØstsamUng-samling nov. 2021 
 

Sekretariatet orienterte kort om egne vurderinger og læringspunkter. Generelt er sekretariatet 

godt fornøyd med hvordan samlingen ble gjennomført og dialogmøtet med representantskapet. 

Koordinatorgruppen sluttet seg til sekretariatets vurderinger. 

 

Ang. utfordringen med varierende kvalitet på hotell understreket koordinatorgruppen også at 

ungdomsrepresentantene ikke kan ha for høye forventninger, især når de skal delta på 

arrangementer i utlandet.  

 

Under framtidige samlinger vil det legges vekt på at alle skal delta på felles opplegg, og ikke dele 

seg i fylkesvise grupper underveis. En del av utfordringen var at ungdommene har møttes lite fysisk 

på «hjemmebane» før samlingen.  
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2. BSSSC Youth Event 
 

Sekretariatet orienterte om at Østlandssamarbeidet og ØstsamUng har påtatt seg vertskap for 

vårmøtet i BSSSC Youth i 2022. Datoer er satt til 28.4 - 1.5 der torsdag 28 er ankomstdag og 

søndag 1. mai er avreisedag. Det planlegges for to fulle dager med program. 

 

Koordinatorgruppen var svært positive til at Norge og Østlandssamarbeidet påtar seg 

vertskapsrollen. Det ble framhevet at ungdommene som har deltatt på arrangementer i BSSSC 

tidligere bl.a. gjerne vil kunne vise fram hvordan ungdomsmedvirkning foregår i Norge.  

 

Sekretariatet og koordinatorgruppen ble enige om at arrangementet bør gjennomføres på et sted i 

hensiktsmessig avstand fra Gardermoen, for enklere logistikk. I tillegg bør det ikke legges til et 

bysentrum, men heller et mer isolert konferansested. Oscarsborg har vært foreslått tidligere, men 

kan ikke bookes de dagene. Jessheim ble spilt inn som et alternativ, Hurdalssjøen er også til 

vurdering. Koordinatorgruppa ble oppfordret til å sende forslag til lokasjoner til sekretariatet så 

snart som mulig, slik at en tidlig på nyåret kan fastsette dette som grunnlag for videre planlegging.   

 

En arbeidsgruppe fra ØstsamUng skal bistå sekretariatet i planleggingen, sammen med de to 

styremedlemmene for BSSSC Youth og ungdomskoordinatoren i BSSSC. Navn fra Oslo (Mathias 

Nikolai Berg) og Viken (Antonio Serri) er klare. Fra Vestfold og Telemark vil Eline Momrak delta, 

mens Innlandet vil delta med Olea Hildrum. Gruppen skal ha første møte i januar, og sekretariatet 

skal utarbeidet en framdriftsplan for arbeidet. 
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3. Politiattest for ungdomskoordinatorer 
 

Sekretariatet hadde kontakt med HR i Viken om å hente inn politiattest for de i sekretariatet som 

arbeidet direkte med ØstsamUng, og fikk beskjed om å følge samme praksis som koordinatorene. 

 

Tilbakemeldingene har vært at de som er ansatt i fylkeskommunene direkte ikke må levere 

politiattest, og at fylkeskommunene ikke har hjemmel til å kreve det, mens det var nødvendig i 

Oslo, hvor koordineringsrollen er lagt til UngOrg.  

 

Koordinatorgruppen ble enige om at de ønsker å sende en felles henvendelse til departementet for 

å få avklart lovfortolkningen, og be om eventuell endring hvis nødvendig. Gruppen mener 

fylkeskommunene bør kunne kreve politiattest for ansatte som skal koordinere organ for 

ungdomsmedvirkning, spesielt nå som dette er en lovpålagt oppgave.  

 

Sekretariatet skal forfatte et utkast til brev og sende dette til koordinatorgruppen, samt følge opp 

med administrasjonsutvalget for forankring av initiativet.  
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4. ØstsamUng i 2022 
 

Sekretariater orienterte om arbeidet med å planlegge kalenderen for 2022. Møtene i 

representantskapet er lagt til 1. april og 3.-4. november. Tidligere har praksis vært å ha dialogmøte 

mellom ØstsamUng og representantskapet i Oslo om våren. 

 

Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark meldte alle at våren vil bli mer travel enn normalt med 

prosesser om eventuell oppløsning, i tillegg møter i egne ungdomsorgan rundt datoen til 

representantskapets møte. Kombinert med BSSSC Youth Event sist i april konkluderte gruppen 

med at det ikke bør arrangeres en egen ØstsamUng-samling våren 2022, men heller ha en samling i 

forkant av representantskapets møte i november - dvs. 2 og 3. november.  

 

I tillegg la sekretariatet vekt på at ungdomsrepresentanter kan involveres i andre aktiviteter i 

Østlandssamarbeidet gjennom året. Den første muligheten blir et verksted om grønn omstilling 

som planlegges 15.-16. februar, der sekretariatet gjerne vil ha med seg to ungdomsrepresentanter 

fra hvert fylke. Koordinatorgruppen var positive til invitasjonen og tror det skal bli uproblematisk å 

rekruttere ungdomsrepresentanter til et arrangement med grønn omstilling som tema. 

Sekretariatet skal sende ut skriftlig informasjon før jul. 
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5. Henvendelse fra Schleswig-Holstein 
 

Sekretariatet orienterte mer utfyllende om henvendelsen, og informerte om at partneren i 

Schleswig-Holstein er en erfaren og god prosjektleder som fylkeskommunene kan være trygg på å 

samarbeide med hvis noen av dem har interesse av å følge opp henvendelsen. 

  



 7 

6. Oppsummering av europeisk ungdomsdeltakelse i 2021 
 

Saken følges opp på neste møte. 

 

 


