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1. Orienteringer 
Vestfold og Telemark: orienterte om et stort trykk med saker og forespørsler til ungdomsrådet. 

Har jobbet mye med strukturer og prosesser for ungdomsrådets rolle som «nav» for 

ungdomsarbeidet i lokale ungdomsråd, elevråd i vgs., oppfølgingstjenesten m.fl. 

 

Saken om deling av Vestfold og Telemark kom plutselig. Skal fram mot 2024 både arbeide med 

eksisterende ungdomsråd og forberede to nye ungdomsråd som skal fungere fra 1. januar 2024. 

Detaljene i denne prosessen er ikke avklart. 

 

Viken: Opplever stor etterspørsel etter ungdommene til prosjekter, paneldebatter o.l. Skal snart 

ha det første av to årlige ungdommens fylkesting, som skal velge nytt ungdomsråd. Bruker 

«pensjonerte» ungdommer som støttespillere i gjennomføringen. 

 

Viken skal deles i tre. Det nye ungdomsrådet for Viken vil spille en viktig rolle som 

ungdomsstemme inn i delingsprosessen. Samtidig skal det forberedes tre nye ungdomsråd fra 2024, 

hvilket vil bli et omfattende arbeid.   

 

Oslo: Har fått større kapasitet i sekretariatet med en ny 100% stilling dedikert til arbeid med 

ungdomsmedvirkning. Rollefordelingen i sekretariatet skal avklares framover, men det vil ha flere 

strenger å spille på.  

 

Hoveddelen av arbeidet handler om å følge opp sakene som ungdomsrådet prioriterer. Har vært 

to ganger i bystyret å orientere om sakene siden sist. 

 

 

2. BSSSC Youth Event 
Sekretariatet orienterte om arbeidet med programmet og praktisk planlegging for arrangementet i 

Drøbak. 

 

Deltakelse fra Norge må avklares. I utgangspunktet vil det være tre plasser til hvert fylke, i tillegg 

kan koordinator delta. Sekretariatet foreslår også at fylkene har et par kandidater på venteliste, i 

tilfelle noen norske deltakere melder frafall, fordelingen av antall deltakere mellom fylkene endres, 

eller antall norske deltakere tilpasses antall deltakere fra de andre landene. Sekretariatet vil sende 

ut en egen bestilling om rekruttering av norske deltakere i løpet av uken. 

 

 

3. Status politiattest for ungdomskoordinatorer 
Sekretariatet orienterte om at saken var videresendt fra Justis- og beredskapsdepartementet til 

Kommunal- og distriktsdepartementet.  

 

KDD ringte til sekretariatet og orienterte om at deres første vurdering var at det var nødvendig å 

endre kommuneloven om fylkeskommunene skal kunne kreve politiattest for koordinatorene. 

Dette vil kreve en grundig prosess som vil ta tid. Sekretariatet vil følge opp med departementet 

underveis og rapportere om framdriften. 

 

Koordinatorene vil også orientere om saken i deres nasjonale nettverk. 
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4. Arrangement tilknyttet det europeiske ungdomsåret 
Sekretariatet orienterte om at det var kommet fram forslag om en aktivitet tilknyttet det 

europeiske ungdomsåret på Grønt verksted i Asker. 

 

Koordinatorene var enige om at året bør markeres. Samtidig er det stor aktivitet og andre 

arrangementer planlagt tilknyttet ungdomsåret. En aktivitet/markering bør derfor helst kobles til 

annen aktivitet, f.eks. den nasjonale konferansen 9.-11. september, Europaforum 30. september 

eller ØstsamUng-samling 2.-3. november. Eventuelt kan det også gjennomføres digitale aktiviteter. 

 

Arbeidet med tilstanden i Oslofjorden kan være et aktuelt tema.  

 

5. Oppfølging av spørsmålet om bedre opplæring for ungdomsråd 
På dialogmøtet mellom ØstsamUng og representantskapet i ØstsamUng løftet 

ungdomsrepresentantene fram et ønske om bedre opplæring. Representantskapet ba 

administrasjonsutvalget vurdere hvordan saken kan følges opp, og administrasjonsutvalget ba 

sekretariatet vurdere behov og muligheter med koordinatorgruppen. 

 

Koordinatorene understreket at medlemmene i ungdomsrådene allerede får omfattende 

opplæring, i tillegg til at deltakelse i ungdomsrådets arbeid bør anses som en kontinuerlig 

læringsprosess. Derfor vil det være nødvendig med en evaluering med ungdommene for å kunne 

identifisere hva som er eventuelle svakheter ved opplæringen. 

 

Generelt vil det kunne være nyttig med arrangementer for læring og kunnskapsdeling om hvordan 

opplæring av ungdomsråd gjennomføres, mens det neppe er hensiktsmessig å skulle gi felles 

opplæring på tvers av fylkesgrensene. 

 

Det kan være aktuelt å se på nytteverdien av å utvikle læringsmateriale i fellesskap. Her har KS 

allerede gjort et visst arbeid: https://www.e-ung.no/ 

 

 

 

https://www.e-ung.no/

