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Ungdommer/ ungdomsråd
Kommuner: Politisk ledelse
Regionråd
Fylkeskommunen
Mål og eventuelle
Målet med prosjektet er å få aktivitet i ungdomsrådene rundt i alle
delmål med
Finnmarkskommuner. Ungdomsråd er noe ungdom selv har ønsket etter
prosjektet.
en ungdomssamling i Hammerfest i 2009. Der ønsket om
I hvilken grad har
medbestemmelse og ungdomsråd var et ønske fra de kommuner som
prosjektet nådd
var representert.
eller er på vei til å
 Ungdom skal få positive opplevelser til medvirkning og deltagelse i
nå sine mål?
lokaldemokratiet.
 Større innsikt i hva som skjer på hjemplassen utenom de “kjente”
ungdomsmiljøene.
 Knytte tettere bånd og kontaktlinjer til hjemkommunen og regionen.
 Bevisstgjøring om muligheter for å få arbeid etter endt utdanning.
 Å bidra til større aktivitet og dermed få flere til å komme hjem etter
endt utdanning.
 Ungdom er en ressurs for å få til økt bolyst og stedsutvikling.
 Ved å gi muligheten til medbestemmelse, viser kommunene at de vil ta
ungdom på alvor.
 Ungdommens måte å tilnærme seg saker på, er kanskje en helt annen
en etablerte politikere, og det er en ressurs som kommunen har behov
for å dra nytte av.
Målgrupper for
Ungdomsråd i alle fylkets kommuner.
prosjektet, når
Politiske ledere i kommunene og lokalsamfunnene for å vise at ungdom er en
prosjektet frem til viktig ressursgruppe.
disse?
I de aller fleste kommuner har prosjektet nådd fram til de aktuelle
målgruppene. Ved kontinuerlig kontakt og oppfølging er prosjektet forankret
hos målgruppene.
Kontinuerlig påminnelse til kommuneledelsene på deres ansvar ved deltakelse
på regionrådenes møter.
Resultat som er
 17 ungdomsråd er etablert
oppnådd i form
 Ungdomsråds samling m/ kursing- høst 2011
av aktiviteter
 Ledersamling- vinter 2012
eller tiltak:
 Etablert kontakt med Ung i Nordland og Ung i Troms – organene til
ungdomsdemokratiet i disse fylkene.
 Konferanse for ungdomsrådssekretærer i Nordland, Troms og Finnmarkvåren 2012, med støtte fra Landsdelsutvalget.
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Ungdomsråds samling m/ kursing- høst 2012.
FB gruppe for alle ungdomsråds involverte i Finnmark, der legges det ut
info og aktuelle temaer som ungdomsrådene kan / bør engasjere seg i.
 Medlem i arbeidsgruppe for det nasjonale stemmerettsjubileet.
 1 ungdom fra Finnmark deltok på Dialogforum mellom
ungdomsrepresentanter og barne- og likestillings- og
inkluderingsministeren 26112012.
 1 ungdom fra Finnmark deltok på Ungdommens storting.
 Ledersamling for leder, nestleder og voksenkontakt, februar-13.
 Etablerte kontakter på tvers av kommunegrenser.
 Voksenkontakt/ sekretær samling med fokus på voksenrollen- høst 2013
 Jobbet frem forslag til Fylkestinget angående UFT. Vedtatt etablert.
Økonomiplan og organisering skal opp som sak i mai 2014 på
fylkestinget.
 Ungdomsråds samling for ungdomsrådene i Øst-Finnmark- høst 2013
 Ungdomsråds samling for ungdomsrådene i Vest- Finnmark- januar
2014
 Ungdomsrådskokebok, enkelt oppslagsverk om ungdomsrådsrollen.
Supplement til Håndboka for ungdomsråd Q-1122.
Vurdering av
-Mange av kommunene var ikke klare til å etablere ungdomsråd ved
framdrift i forhold prosjektstart. Det måtte en modningsprosess til som ble gjennomført av
til opprinnelig
prosjektleder.
plan:
I tillegg hadde ikke alle kommuner på plass en kontaktperson. Dette har vært
utfordrende og har tatt lengere tid.
Knappe ressurser i kommunene gjør at den voksenkontakten som har ansvar for
ungdomsråd, ikke bare har den oppgaven- men minst 2-3 andre oppgaver. I en
startfase for ungdomsråd kan dette være utfordrende, da det krever tid og
engasjement for å få etablert ungdomsråd.
Samtidig er det staket ut en vei som består av ungdomsråd i praksis, i hver
kommune- parallelt med kursing på det som de unge trenger av kunnskaper
innenfor demokratiarbeid.
Videre har det vært jobbet med å videreføre prosjektarbeidet, slik at arbeidet
ikke stopper opp etter endt prosjekt.
Prosjektleder har hatt utfordringer med å få kontakt med rette person i noen av
kommunene og også å få svar på henvendelser som var aktuell for
prosjektprosessen, dette har tatt unødvendig mye tid og energi.
Oppnådde
Prosjektet har bidratt til å knytte ungdommene sammen i egen kommune og
resultater hvor
etablert kontakt med ungdom fra andre kommuner.
geografisk har
På samlingene er det tatt opp aktuelle saker som omhandler all ungdom i
prosjektet hatt/
Finnmark. Ungdom er blitt mer engasjert i det som skjer i sin hjemkommune.
vil ha effekt?
Mange ungdom som er med i ungdomsråd, har knyttet seg til et lokalt
ungdomsparti.
Med et så stort fylke, har til tider avstand og klimatiske forhold vært
utfordrende for prosjektleder - for alene å kunne ha en optimal kontakt med
ungdomsrådene kommunene.
Kort beskrivelse
Oppstart:
av metodikk i
-Innhente info ungdomsråd
prosjektet:
-Status i Finnmark

Årlig rapport BOLYST
Til: KRD
Fra: øst Finnmark Regionråd
Dato: 310114

-Forankre /etablere kontakter i Finnmark og i andre fylker.
-Planlegge gjennomføring.
Gjennomføre:
-organisere og gjennomføre planlagt aktivitet
-etablere ungdomsråd/ etablere nettverk/ etablere møteplasser
-oppfølging og veiledning.
- statusrapport

Overføringsverdi:

Avslutte:
-planlegge veien videre
-oppfølging og veiledning
-Sluttrapportering.
Stor overføringsverdi innen flere områder:
Ungdom er med i demokratiet -> Ungdom er med på å forme sin hverdag >Ungdom blir mer samfunnsengasjert-> Ungdom føler eierforhold til det som
skjer rundt dem og stoltheten over sin hjemkommune øker.
Ungdom gir tilbakemelding på at ungdomsråd har vært med på å forme dem til
lettere å kunne se hvilken retning de skal velge når de starter på sin utdanning.
Tilbakemeldinger går også på at de unge har fått tro på seg selv og dette har de
med letthet overført til andre utfordringer i hverdagen.

Ekstern
kommunikasjon
og deltakelse på
samlinger med
utgangspunkt i
prosjektet:

Engasjementet som er vekket i ungdomsråd, har med enkelhet blitt overført til
andre arenaer.
Etablert samarbeid med Ung i Nordland og Ung i Troms, som bunnet ut i
konferanse for sekretærer voksenkontakter i landsdelen. Her ble det etablert
kontakt med Barneombudet i Norge og gitt orientering om prosjektet.
Deltakelse på kurs til Høgskolen i Finnmark: Bolyst og stedsutvikling (mars
2012). Som følge av dette kurset, kontakt med Distriktssenteret (Steinkjer).
Ungdommens Storting i Oslo (mars 2012)
Barne- og ungdomskonferanse i Tromsø (oktober 2012) arrangert av
Barne- likestillings og inkluderings departementet.
Kontakt/samarbeid med Ungdoms politisk utvalg i Finnmark.
Observatør BRYC (Barents ungdomsråd)
Medlem i arrangementskomiteen for stemmerettsjubileet og grunnlovsjubileetstemmerettsjubileet ’s konferanse i Alta, vår2013.
Møte med BLD ang lovfesting av ungdoms medvirkning , vår2013.

Regnskap:

Eget regnskap blir sendt fra Vadsø kommune, som fører prosjektregnskapet.
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Hvilke
målsettinger i
distrikts- og
regionalpolitikken
hører prosjektet
inn under?
Gi en kort omtale
av hvordan
arbeidet er tenkt
videreført etter
prosjektets slutt

Regionalt utviklingsprogram for Finnmark fylkeskommune for perioden 2010 –
2013.

For videreføring av resultatene som er oppnådd i prosjektet, er det et klart
ønske om å få etablert en fast koordinator som har kontakt med
ungdomsrådene i kommunene. Denne bør etableres hos Finnmark
fylkeskommune som dermed kan få en kommuneovergripende oppgave.
Koordinatoren har nærmeste kontakt med Ungdommens fylkesting (UFT), når
dette blir etablert i løpet av 2014.

På fylkestinget i desember 2013, ble det vedtatt etablert Ungdommens
fylkesting (UFT) i Finnmark. Med bakgrunn i fylkestingets vedtak, er dette
et viktig ledd for å videreføre det arbeidet som blir gjort i kommunale
ungdomsråd.
Rekruttering til UFT skjer fra de lokale ungdomsråd. Et vedtak om
etablering av et UFT er veldig gledelig og engasjert ungdom i kommunene
har mulighet til å være med å påvirke også på fylkesnivå. Organisering og
budsjett skal opp som sak på fylkestinget i mai 2014.
Effekt:
-Økt engasjement.
-Har gitt følelsen av at ungdom også kan påvirke og forme kommunen de bor i.
-Har lært de unge om hvordan det politiske systemet fungerer.
-Har lært de unge hvordan man løfter opp saker til rette instans.
-Har lært hvordan man bruker media, fått både positiv og negativ respons.
-Har gitt kunnskaper om at man må jobbe for å få gjennomslag med saker og
samtidig få erfare at man ikke må gi seg når det er noe man brenner for.
-Har gitt økt ansvar, både på skolen og i forhold til andre oppgaver og gjøremål.
-Enkelte opplever forbedra karakterer.
-Har gitt økt aktivitet blant barn og unge i enkelte kommuner
-Har gitt kunnskap om det som skjer i lokalmiljøet.
-Har gitt de unge gleden ved å kunne være med å skape noe for andre unge.
-Har gitt opplevelsen av å få positiv anerkjennelse og positiv omdømme.
Prosjektleder’ s
betraktninger i
prosjektet:

Å etablere ungdomsråd, krever innsats fra flere ledd. Ungdomsråd må være
godt forankret i den politiske ledelse. Det er særs viktig å få på plass gode
rutiner, organisering og mandat- for at det ikke skal være noen som helst tvil om
hvor i det politiske systemet ungdomsrådet er og hva oppgavene til
ungdomsrådet kan være. Ved å få til gode rutiner, kan man på en enkel måte
føre ungdomsrådsarven videre. Å vite hva ens oppgaver er og hvor ens rolle er i
systemet, kan absolutt være med på å øke motivasjonen og engasjementet for
det arbeidet de unge skal gjøre.
Å være med i et ungdomsråd er helt klart et læringsaspekt som innebærer
mange læringsprosesser, der kunnskap og erfaring rundt demokratiet erverves

Årlig rapport BOLYST
Til: KRD
Fra: øst Finnmark Regionråd
Dato: 310114

og stimulerer til ytterligere engasjement. Kunnskapene de har fått, har lært dem
å ta mer ansvar i forhold til deres forpliktelser. En positiv konsekvens med
ansvar i forbindelse med ungdomsråd, er at dette også har gitt forbedra
karakterer på skolearbeidet hos enkelte. Dette er en utvikling som flere
kommuner har gitt tilbakemelding på.
Det menneskelige aspektet med å være med i ungdomsråd har vært mange og
positive. De unge sier at de får troen på seg og får troen på at det nytter å stå
på. De får også troen på demokratiet og at det nytter å jobbe for noe de
brenner for. Dette kan være starten på deres karriere innenfor politikken, men
det viktigste er at de får følelsen av å bli hørt. Videre sier de unge at det betyr
mye at de er med på å påvirke positivt i sin hjemkommune, og at dette er både
seriøst og troverdig. Oppgaven de unge gjør- kjennes riktig og at de gjør en
viktig samfunnsoppgave for all ungdom. Samtidig sier noen at det å være i
ungdomsråd har gjort dem mer selvstendig, de tør å sette i gang med prosjekter
og har også fått større selvtillit- de tør å ta ordet i større forsamlinger og tør
også å komme med sine meninger og argumenter.
Ungdomsrådsarbeid er som en reise i kunnskap og erfaring. Denne kunnskapen
og erfaringen de unge får, kan være med på å forme de til engasjerte
samfunnsborgere til voksenverden.
Noe av det viktigste med ungdomsrådsengasjement, er at de får muligheten til å
bidra med sin stemme på en arena som ikke er partipolitisk rettet. Dette mener
mange har vært den viktigste grunnen til at ungdomsråd er så positivt. Mange
mener det er for tidlig å knytte seg til et politisk parti som tenåring, derfor er
ungdomsråd den beste arenaen for de som vil være engasjert.
I Finnmark har vi en gledelig oppgang i engasjerte ungdom. Dette
engasjementet vil vi gjerne holde på og aller helst utvikle. Ved å etablere et
Ungdommens fylkesting og få på plass en koordinator/ rådgiver- vil dette være
med på å bygge opp arenaer for ungdomsdemokrati i hele vårt fylke.
Tilbakemelding
fra sekretærene i
ungdomsråd:
Har arbeidet med
å etablere
ungdomsråd vært
en god strategi for
Finnmarks
kommuner?

-Det er positivt at ungdomsråd blir etablert i alle Finnmarks kommuner, og det
før ungdomsråd blir lovpålagt.
-Prosjektet har vært en direkte årsak til at mange kommuner har fått barn og
unges medvirkning i kommunene i Finnmark.
-Det har vært fint å se at det er vilje til å satse på ungdomsmedvirkning. Nå blir
det spennende å se hvordan ungdomsrådene, kanskje særlig i de minste
kommunene, vil klare seg på egen hånd. Noe av den gode erfaringen er at det er
viktig og ha en som driver arbeidet fremover og presser på. Det bør det også
være i fremtiden.
-Men dette er nok også noe som trenger litt tid for å få et feste i kulturen innad i
byråkratiet og øke betydningen av å gi ungdommen en tydelig stemme.
-Å få i gang UR i Finnmark er en viktig verktøy for Finnmark. For å få vekst og
interesse for ungdom i Finnmark har vært en viktig og god strategi. Tiltaket bør
bestå og gjerne utvikles slik at interesse for Finnmark som en fremtidig arbeidsog bosted for ungdom blomstrer igjen.
-Har et inntrykk av at arbeidet med ungdomsråd i fylket har gitt god

grobunn for nye råd og at det er stor aktivitet i ungdomsrådene i de fleste
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kommuner.
Har en lært noe
om den samlede
innsatsen rettet
mot ungdom

-Håper alle har lært at ungdommene er faktisk vår fremtid, og de er veldig flinke.
De vet hvor skoen trykker, og de skal høres!
-Ungdomsrådet har kun vært i drift 1 sesong, og vi har enda en lang vei å gå før
de blir en «naturlig» del av kommuneorganisasjonen.
Sekretærfunksjonen er alfa omega i dette arbeidet.
-Personlig har jeg sett hvor nødvendig det er med en koordinator som sørger for
å ivareta kontakten mellom ungdomsrådene. Dette er et behov som jeg håper
man finner en løsning på i fremtiden.
-Det er ikke bare å finne grensen mellom at ungdommene skal være selvstyrte
og selvstendig- og det å samtidig gi den førende hånden som trengs til en såpass
unik gruppe rent aldersmessig.
-ungdommen er klar til jobbe og arbeide hardt hvis vi legger til rette for dem.
-ungdom tar ansvar hvis vi bare gir dem sjansen
- viktig og gi ungdomsråd stabile arbeidsvilkår., dvs. jevnlige møter (1. gang i
måneden?)
- Viktig at ungdomsråd har budsjett.
- Viktig å ansvarlig gjøre ungdommene, la dem gjøre arbeidet selv.
-Det er viktig å ha en arena hvor man kan få med ungdommene. Om det ikke
bestandig er i de største sakene, så blir de engasjert og ser at de kan gjøre en
forskjell. De har mulighet til å være med å bestemme, å skape noe. Viktig for
videre utvikling!
Tilbakemelding fra ungdom er at opplæringstiltak har vært uvurderlig. Det er på
nettverkssamlinger de har fått ny inspirasjon for å stå på for egen kommune.
-Vi brukte veldig lang tid på planlegging og forarbeid i forkant av etableringen.
Dette angrer vi ikke på, men det er synd at prosjektet avsluttes nå som vi er
kommet ordentlig i gang.
-Det virker som om ungdomsrådene har fått et større fokus både i

mediene og at politikerne vektlegger ungdom i høy grad.
Er det noe som
burde vært gjort
annerledes:

Prosjektarbeidet:
- Prosjektleder brukt energien kun på de kommunene som ønsket reel
medvirkning blant barn og unge.
-Prosjektleder burde etablert en prosjektgruppe, også med deltakere fra
ledelsene i kommunen- for å få et godt og nært eierforhold til prosjektmålet.
Slik at målet ble godt forankret i kommunen og for at målet og
aktivitetsinformasjonen ble spredd rundt i Finnmark av flere. Sist men ikke
minst for at prosjektet kunne fått en god mottagelse i alle kommuner.
Ungdomsrådsarbeidet i kommune:
-Ungdommens fylkesting med ungdom fra de lokale ungdomsrådet burde vært
på plass. Det er gjennom det arbeidet de vil bli hørt nasjonalt. Slik det er i dag
mener ungdom at de taper på utvikling eller blir akterut seilt det som skjer i
landet ellers. Da med tanke på å bygge opp ungdomsrådene slik at de oppnår
reel innflytelse og medvirkning.
-Vi brukte veldig lang tid på planlegging og forarbeid i forkant av etableringen.
Dette angrer vi ikke på, men det er synd at prosjektet avsluttes nå som vi er
kommet ordentlig i gang.
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-Skulle ønske samlinger for voksenkontakter hadde vært oftere, og at det
fremdeles hadde fortsatt under fylkeskommunens regi.
-Skal man jobbe for at alle kommuner skal ha et ungdomsråd for enhver pris?
Eller kan man tjene mer på å utvikle ungdomsrådene i de kommunene der viljen
til samarbeid er størst?
-Omorganisert vårt eget lokale ungdomsråd tidligere til en mindre
gruppestørrelse og hatt hyppigere møter.
I tillegg arbeidet for å øke snittalderen i ungdomsrådet og forsøkt få inn
representanter fra flere ulike instanser.
Framtids tanker.

Viktig at man får kontinuitet i arbeidet på lang sikt, at man greier
å holde arbeidet i ungdomsrådene oppe, selv om medlemmene skiftes ut.

-At de formelle prosedyrene ikke overtar for det reelle viktige og
ungdommelige innholdet, dvs. at det skjer en byråkratisering som faktisk kanskje
vil kunne kvele innholdet i ungdomsarbeidet.
-Det er viktig at hvert eneste ungdomsråd får nedfelt aktiviteten, slik at dette på
en enkel måte kan videreføres til neste ungdomsråd. På denne måten får man
også et lokaltilpasset ungdomsråd og et ungdomsråd som drives i ungdommens
ånd.

-Det må gis rom for at ungdommene selv får lov til og definere hvordan de vil
jobbe med sakene.
-Ungdomsrådene har behov for kontinuerlig kursing, dialog og oppdatering .
-Ungdomsråd bør vært organisert til en mindre gruppestørrelse og bør ha
hyppige møter.
-Tørre og stole på ungdommene 100 % på tidlig tidspunkt.
-At ungdomsrådene må få lov til og jobbe litt annerledes enn de voksne. Ett
ungdomsråd er IKKE ett kommunestyre!
-Som voksen kontakt/sekretær står en mye alene. En ting er å få et ungdomsråd
opp å gå, men tettere samarbeid med andre – da kanskje spesielt ledere i
kommunene og politikere er viktig. Opplever man som voksen kontakt å ikke få
noe hjelp/støtte ,blir det vanskelig å overføre engasjement til de unge.
Hvordan skal vi da lære ungdommene at bl.a. samarbeid er viktige redskaper ?
Samlinger for voksenkontakter/ sekretærer er ønskelig og viktig for framtiden
for å holde motivasjonen oppe- og for å dele erfaringer- og suksesshistorier.
Lovfesting av UR er en viktig strategi for at ungdomsrådene skal bestå i
fremtida. Pr. nå er det fritt opptil enkelte kommune å etablere UR. I tillegg bør
det settes av ressurser for UR arbeidet i kommunene. Ungdomsrådene bør også
ha en ”karriere” linje med Ungdommens fylkesting og på nasjonalt nivå
(ungdommens storting) slik at UR blir en attraktiv arena for ungdom.
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-Håpet er at Finnmark fylkeskommunens arbeid med ungdommens fylkesting
bærer frukter og at i lag med ungdomsrådene fører arbeidet deres til reel
medvirkning.
-Det bør være et system på fylkesnivå for å følge opp hvordan de ulike
kommunene ivaretar sine ungdomsråd. Når kommunens administrasjon og
politikere vet at dette følges opp systematisk, må de også være bevisst på at de
ikke ignorerer ungdomsrådene.
-At man på fylkesplan også har en person som kan ha «hands on» i forhold til
arbeidet som gjøres i kommunene.
-En eventuell koordinator har kontakt med fylkeskommunen og ungdomssatsing
utover fylkesgrensen (f.eks. ungdommens Storting og samarbeid i landsdelen).
-Ungdommens fylkesting med ungdom fra de lokale ungdomsrådet burde vært
på plass. Det er gjennom det arbeidet de vil bli hørt nasjonalt. Slik det er i dag
mener ungdom at de taper på utvikling eller blir akterut seilt det som skjer i
landet ellers. Da med tanke på å bygge opp ungdomsrådene slik at de oppnår
reel innflytelse og medvirkning.
Tilbakemelding fra Kommunenes innsats:
ledelsen i
kommunene:
(Her har prosjektleder bedt om tilbakemelding fra ledelsen i

kommunene)
Hvordan har arbeidet i kommunen vært organisert for å få til et organ for
barn og unges medvirkning? På hvilken måte er de unge med i plan og
utviklingsprosesser i kommunen?
1. Beskriv hvordan kommunen har oppnådd reel medvirkning for
barn og unge.
2. Kan kommunene lage et eget budsjett for ungdommene og hvilke
rammer ønsker man å sette rundt budsjettet?
3. Hvilke møtepunkter er det mellom politisk ledelse og
ungdomsråd? Hvem møter hvem, hvor ofte og hvordan er møtene
organisert?
4. Hvilken effekt kan man se av å ha et ungdomsråd i kommunen?
Gamvik:
Har ikke klart å stable på beina et ungdomsråd. Ungdomsmedvirkning skal
settes på dagsorden snarest.
Båtsfjord:
1. Kommunestyret har vedtatt å opprette ungdomsråd og reglement for
ungdomsrådet. Ungdommene har selv konstituert seg. Barne- og
ungdomslederen er deres sekretær og veileder.
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2. Gjennom møter med politisk ledelse, samt at administrasjonen skal sende
saker som gjelder ungdommen til ungdomsrådet er de unge i Båtsfjord.
3. Kommunestyret har bevilget 25 000,- kr til ungdomsrådet. Dette etter ønske
fra dem.
4. Ingen faste møter. Vi er disponible for hverandre.
5. Her vil vi politikere og administrasjonen få konkret informasjon/innspill fra
ungdommene som er vår framtid.
Sør-Varanger kommune:
1. Startet høsten 2011, ligger under basen, med koordinator 2 ungdommer fra
hver skole samt basen og kirkenes videregående skole med møter 1 gang i
måneden fra september til mai.
Ungdomsrådet vart en realitet etter et politisk vedtak og der vi som politiker
ønsket at ungdommen skal få sitt eget organ der de hadde mulighet til å
diskutere saker som de er opptatt av.
2. Ungdomsrådet er forespurt om og delta i utformingen av neste langtidsplan.
De engasjerer seg i den saken som er viktig for de som ungdommer i vår
kommune dette har vi sett i forhold til eks. ungdomstilbudet, skolestruktur i vår
kommune.
Blir hørt i viktige ungdomssaker av kommunen. Fremmer selv viktige saker for
offentligheten. Media profilering har gjort ungdomssaker mye mer synlig i
politiske miljøer, i skole og i offentligheten og dette har igjen ført til at
ungdomsrådet får henvendelser utenfra fra miljøer som ønsker og ta ungdom
med på råd.
3. Foretrede hver 3. måneder i kommunestyret, Budsjett 100 000 pr. år 60 til
prosjekt (utdeling) 40 000 til adm.
4. Har jevnlige uformelle møter med politisk ledelse (kan være flere). Vi har møtt
ungdommen på deres invitasjon til å delta på møte, i tillegg har vi ungdommens
rådets kvarter i kommunestyremøte to ganger i året der ungdommen forteller
om hva som er viktige saker som de arbeider med.
5. Det er mye større fokus rundt temaer som angår ungdom.
Vi som politikker ser at ungdommen er flinkere til å bruke den kanalen som
finnes for å arbeide for sine saker. De blir gode på å arbeide i team og sette
fokus på hvordan det er å være ungdom i vår kommune. Dette at det er alle
skoler som er representert gjør at en blir kjent med hvordan det er på de ulike
skolene.
Vadsø kommune (svar fra ungdomsrådsekretæren):

Ansvaret for Ungdomstinget er lagt under Ungdommens Hus.
Ungdomstinget er for tiden aktivt, med representanter fra Vadsø Videregående
skole, Vadsø Ungdomsskole og Vestre Jakobselv Ungdomsskole.
Når det gjelder involvering i plan og utviklingsprosesser i kommunen og
påvirkning i politiske saker, så har Ungdomstinget blitt inkludert i for eksempel
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byggingen av den nye skolen i Vadsø, hvor KUO-sjef har underrettet og fått
tilbakemeldinger på prosjektet fra medlemmene i tinget.
De har også blitt involvert i flere ulike saker, som for eksempel når det var snakk
om å starte opp ungdomsklubb i Vestre Jakobselv, hvor de fikk sagt sitt syn på
dette.
Vadsø kommune sendte også to representanter fra tinget på kurs til
ungdomssamlingen i Vardø 6-8.desember, som vi tenker å jobbe videre med
utover året, og de skal dele med resten av Ungdomstinget sine erfaringer fra
samlingen og det de lærte der.
Vi jobber fortsatt med å bedre organisasjonsformen og for å få en bedre
rekruttering av medlemmene til tinget.
Ungdomstinget har selv vedtatt å minske antallet medlemmer i tinget, dette ble
gjort i løpet av høsten 2013.
Dette for å kunne ha oftere møter, og for å lettere kunne ta tak i saker som
dukker opp i løpet av året.
Rådmannen skal også legge organiseringen av Ungdomstinget inn som en
politisk sak som skal drøftes videre i bystyret.
Porsanger:
I Porsanger er ungdomsrådsarbeidet prioritert høyt og rådet fungerer bra.
Ungdomsrådet deltar i samfunnsdebatten og det er bra. Her er det et
velfungerende ungdomsråd, litt avhengig av hvem som engasjerer seg.
Ungdomsrådet er i 2013 tildelt kr 100 000. Til fri disposisjon. I 2014 er dette
beløpet satt til kr 50 000. Dette skyldes at pengene i 2013 ikke ble brukt opp,
dermed ble deler av dette flyttet til ungdomsklubben. Det er egentlig mye opptil
ungdommen selv hva de ønsker å gjøre ut av de ressursene som stilles til
disposisjon.
Ungdomsrådet har jevnlige møter og har fri tilgang til både ordfører og
rådmann når de føler behov for det. De får også møter med politisk ledelse eller
rådmann, når det er ønskelig. I tillegg har de tilgang til møtesekretær som
bistår og tar seg av den daglige aktiviteten.
Ungdomsrådet har samme sekretær som ordfører og dette skaper nærhet til
politisk miljø.
Summert opp fungerer ungdomsrådet bra i vår kommune. Men det krever at
man er villig til å sette inn ressurser på dette viktige området.
Det kan se ut som at arbeidet i ungdomsrådet er rekrutterende til politisk
arbeide.

Alta kommune (svar fra ungdomsråd sekretæren):
Ansvaret for drift av ungdomsrådet i Alta kommune har vært underlagt Huset
(ungdommens hus). Her har det vært en voksenperson som har hatt omtrent
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15 % - 20 % stilling for å drifte ungdomsråd. I løpet av aktive ungdomsråd i alle
kommuners levetid har det vært flere personer som har driftet ungdomsrådet i
forskjellige perioder.
1. Ungdomsrådet har blitt oppnevnt av hovedutvalget etter forslag fra to
representanter fra tidligere ungdomsråd samt to ansatte ved Huset. En liste over
medlemmer blir overrekt hovedutvalget, etter godkjenning fra en eller to i kultur
og oppvekstadministrasjonen. Hovedutvalget setter deretter opp liste over
medlemmer og varamedlemmer og vedtar denne i hovedutvalgsmøte eller
kommunestyremøte.
I 2013 ble representantene også valgt på forslag fra elevrådene på skolene i Alta
kommune, hvilket førte til at vi blant annet er godt representert over hele
sentral-Alta og har noen medlemmer fra distriktene. I tillegg har vi et medlem
som er rullestolbruker, slik at vi har flere grupper representert. Vi har i denne
omgang dessverre ingen medlemmer med minoritetsbakgrunn.
2. Kommunen innkaller representanter fra ungdomsrådet til flere forskjellige
plan og utviklingsmøter i forskjellige avdelinger. Blant annet har det vært
ønskelig at ungdomsrådet har vært representert i prosjektet ”sykkelbyen Alta”
der de har vært med på å bestemme hvilke tiltak som skal settes til verks for at
Alta skal bli en mer attraktiv sykkelby. Blant annet var de involvert i prosessen
med plasseringer av sykkeltellere.
De var også invitert til å delta i kollektivgruppen til Alta kommune, der
det ble diskutert hvilke tiltak som kunne iverksettes for at det skulle bli flere
kollektive reisende.
Jeg vet at det er ikke alle møtene vi har hatt representanter fra ungdomsrådet,
da dette er prosjekter som har vært gjennomført over flere år, men før jeg
tiltrådte som sekretær i ungdomsrådet i 2012 har rådet vært deltakende på flere
av møtene.
Høsten 2013 var ungdomsrådet delaktig i kommeplanens samfunnsdel der
ungdommene kunne komme med positive og negative sider ved det å bo i Alta.
Det ble også fremmet mange forslag på hva som burde vært gjort i Alta for at
det skal bli et bedre sted å bo. Her kom det frem at de blant annet ønsket at det
skulle være flere boliger for utleie og leiligheter i en prisklasse som gjør at man
som førstegangsetablerer har mulighet for å bosette seg i Alta.
Ungdomsrådet ønsker også at kollektivtransporten i Alta skal gå lengre
enn til klokken 21 på kvelden, prioritering av elevboliger, sunnere mat i
kantinene og billig/gratis leie av gymsaler for utradisjonelle idretter. I tillegg ble
det lagt mye vekt på at det skal være universell utforming i alle bygg der
ungdom ferdes, som for eksempel kino og bibliotek.
3. Ungdomsrådet i Alta har sitt eget budsjett under kulturseksjonen i
kommunen. Her har ungdommene 75 000 kroner de kan gi ut til forskjellige
tiltak som skal forbedre bolysten for ungdom i kommunen. Rammene for at
pengene skal deles ut er at de skal brukes til langsiktige tiltak med stor
brukergruppe.
Ungdomsrådet har blant annet tildelt penger til en snow park i alpint anlegget,
til BRA turneringen (som er en fotball og paintball turnering for de som ikke er
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seriøse utøvere og de som ikke har tilknytning til et offisielt idrettslag), de har
tildelt penger til å pusse opp kafeen på ungdommens hus og lignende
Her burde ungdomsrådet bruke flere resurser på å lyse ut midler, da det ikke er
viden kjent at ungdomsrådet sitter på penger som kan brukes til kreative og
hyggelige tiltak for ungdom. Alta ungdomsråd vil i fremtiden legge en plan på
hvordan disse pengene skal være mer tilgjengelig.
I tillegg har ungdomsrådet 75 000 kroner til å drifte rådet. Disse pengene blir
blant annet brukt på bespisning under møtene, på turer til samlinger og
lignende.
For øyeblikket er pengene tilstrekkelig for et ungdomsråd å håndtere, men det er
alltid ønskelig å få et høyere budsjett der ungdommene er med og påvirke
hvordan pengene skal brukes.
4. Ungdomsrådet i Alta har møte og talerett i kommunestyremøtene og det er i
all hovedsak der kommunikasjonen mellom ungdomsrådet og de politiske
lederne foregår. Ungdomsrådet møter i kommunestyret ettersom at det er saker
som interesserer ungdom og som har blitt tatt opp på forhånd i rådet. Dette har
vært f.eks. i skolesaker, kultur og idrettsaker og sykehussaken.
Det har også vært organisert møter mellom politikerne og ungdom blant
annet før valg. Der har alle politiske parti i Alta vært representert og det har
vært en debatt der også andre ungdom enn ungdomsrådet har kunnet delta.
5. Effekten av å ha et ungdomsråd i kommunen er at det skaper engasjement
blant ungdommen. Saker som opptar ungdomsrådet opptar ofte mange flere
også. I tillegg er ungdomsrådet en arena som skaper interesse, engasjement og
kunnskap for ungdommen til å delta i annet organisasjonsarbeid og politisk
arbeid i fremtiden.
Det at ungdomsrådet møter i kommunestyremøtene når det er saker som opptar
ungdom, gjør også at politikerne blir redde for å røre ved ting som angår
ungdommen. Ungdomsrådet har ledere som tør å ta ordet og fortelle akkurat
hvordan de vil at ting skal være, og får derfor også gjennomslag for sine
meninger.
Hammerfest kommune (svar fra ungdomsrådsekretæren) :
1. Hammerfest kommunestyret vedtok opprettelse av Ungdomsrådet 30.03.06.
Vi har lagt til rette gjennom ungdomsrådets retningslinjer for at rådet skal ha
tale- og forslagsrett i politiske organer som Styret for Miljø- og utvikling, Styret
for kultur-, omsorg og undervisning og Kommunestyret. Ungdomsrådet kan også
fatte forslag som fremmes overfor politiske organer etter at disse er
saksbehandlet av ungdomstjenestens administrasjon.
Ungdomsrådet har anledning til å overvære politiske debatter eksempelvis i
forbindelse med budsjettdebattene i kommunestyret. En del ganger har
ungdomsrådet eller noen fra styret benyttet seg av denne anledningen. Det er
opp til ungdomsrådet hvilke temaer de fremme for politikerne.
Det er avsatt midler på budsjettet som er øremerket ungdomsrådet, eksempelvis
brukes det midler til Ungdommens kulturpris, gratiskonserter/arrangement.
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2. I tråd med lovverket er det uavhengig av Ungdomsrådet oppnevnt Barn og
Unges representant i forhold til plansaker. Tror Ungdomsrådets engasjement
har betydd mye når det gjelder utvikling av eksempelvis tiltak i og rund nye tiltak
i og rundt Ungdommens Hus Bootleg og den aktiviteten som er tilrettelagt i
huset. De er synlig på Facebook og i media for øvrig. Eksempelvis har de
engasjert seg for Bowlinghall, turnhall og var en viktig påvirker da Bootleg
Backstage ble etablert. Vet at de utad også har engasjert seg i og rundt
arrangementet Sommerfeber. Vært aktiv for samarbeid mellom ungdomsråd og
har også gitt gaver fra overskudd arrangement de har tatt som midler til
Barneavdelinga på Hammerfest Sykehus.
3. Det er avsatt egne midler som Ungdomsrådet kan disponere selv på kr
75.000,-. Sekretærressurser stilles til disposisjon via ansatte i Ungdomstjenesten.
4. Det har sporadisk vært møter mellom ungdomsrådet og politisk og
administrativ ledelse i kommunen. Sporadisk har det også vært omvisninger på
Rådhuset der det også er fortalt om organiseringen og det politiske systemet i
kommunen. Her kan vi bli flinkere for å få til faste årlige møter ikke minst i
forbindelse med at det er skifte av Ungdomsrådets styre. Kommunen har i for
stor grad overlatt til Ungdomsrådet selv og sekretariatet å ta initiativ til slike
møter.
Størstedelen av opplæringen og arbeidet når det kommer nye styrer i
Ungdomsrådet har nok Ungdomstjenesten og sekretariatet tilknyttet dem stått
for.
Når det har avviklet møter har hele den politiske ledelsen (ordfører,
varaordfører, MU-leder og KOU-leder) i kommunen vært invitert og deltatt
sammen med representanter for administrasjonen (eksempelvis plan og
utviklingssjef). Barn og unges faste og vararepresentant har også vært invitert
når det har vært avviklet slike møter.
På disse møtene sier kommunen litt om den politiske organiseringen, aktuelle
saker og hvilke muligheter ungdomsrådet har etter reglementet for å delta i den
debatten i politiske organer i tråd med ulike politiske reglement og
retningslinjer.
5. En effekt vi ser er at stadig yngre mennesker engasjerer seg i
samfunnsdebatten og kommer inn i politiske organer. Det sitter flere unge
eksempelvis i kommunestyret og også formannskapet i Hammerfest. Noen fylte
18 i valgåret og var akkurat valgbar. Det er en forsøksordning i kommunen med
stemmerett for 16-åringer ved kommunevalg i Hammerfest og dette ønsker vi
det skal bli fast. Vi tror at Ungdomsrådet kan være en kilde til inspirasjon for å
bli aktive både i samfunnsdebatten generelt og i politiske fora.
Ungdommene er en pådriver for å etablere og forbedre ungdomstiltak i
kommunen. Ungdommens Hus er et tiltak der ungdommene både har vært
pådrivere for å få det etablert og skapt innhold i dette.
Kommunen har en jobb å gjøre for å gi Ungdomsrådet mer reell medinnflytelse
med at de får saker som gjelder ungdom til uttalelse og også gir disse trygghet
for å ta ordet i politiske organer. Her har vi et stykke igjen før vi kan si oss
tilfreds og en annen viktig prioritert oppgave er å få til faste møter mellom

Årlig rapport BOLYST
Til: KRD
Fra: øst Finnmark Regionråd
Dato: 310114

politisk og administrativ ledelse og ungdomsrådet.
Loppa kommune(svar fra ungdomsrådsekretæren):
I Loppa har vi dessverre ikke klart å få etablert ungdomsråd.
Etter gjentatte forsøk må vi bare konstatere at det ikke var interesse for dette
blant ungdommen vår.
Barn og unge sin representant utaler seg i saker som er relevant i råd og utvalg.
Det avholdes møter med ungdommen i saker av relevant betydning,
ungdommens syn legges frem i råd og utvalg.
Ungdomsklubbene i Loppa avholder allmøte der ungdommen selv bestemmer og
prioriterer budsjettet for kommende driftsår.
På disse møtene drøftes det også om andre tiltak som ungdommen ønsker å
gjennomføre.
Vi har ingen fast møtepunkter mellom politisk ledelse og ungdommen da vi ikke
har etablert ungdomsråd.
Oppsummering:
Etter 3år er prosjektet «aktive ungdomsråd i alle kommuner» nå over. I
prosjektet har det vist seg at de engasjerte ungdommene er der ute, men det er
viktig at det blir tilrettelagt for arenaer for å bevare engasjementet. Samtidig er
det viktig at de unge står på og tar ansvar for arbeidet i ungdomsrådet som skal
gjøres- ungdomsrådsarbeidet skal gjøres av de unge, ikke for de unge
Alle formaliteter i forhold til ungdomsråd MÅ være vedtatt, før den praktiske
jobben med etablering og rekruttering iverksettes. Samtidig er det viktig å ha
ungdom med i prosessene fra planlegging til gjennomføring. Allerede der starter
prosessen med reel medvirkning og for at ungdomsråd skal gjennomføres i
ungdommens ånd.
Det bør også etableres møteplasser/ møtepunkter for ungdomsråd og de
folkevalgte: minimum to møter i året, gjerne flere og med en agenda.

Gjerne i forhold til ungplanarbeid som kan bli en årlig handlingsplan for
ungdomssatsingen i kommunen.
Det er også viktig å ha gode støttespillere rundt ungdomsrådet, som kan veilede
de unge og være støttende i situasjoner som er utfordrende. Støttespillerne
rundt ungdomsrådet må ikke glemmes i hverdagen, de er et viktig ledd i det
psykososiale bildet rundt de unge. Med gode møterutiner både for
ungdomsrådet og for voksenkontaktene, kan ungdomsrådsarbeidet bli
motiverende og meningsfylt. På denne måten kan man få flere involvert rundt
ungdomsrådet og flere får eierforhold til ungdomsrådet og deres arbeid.
Målet med ungdomsråd er reel medvirkning og dette kan man kun oppnå ved å
legge til rette for medvirkning i alle ledd som angår barn og unge.
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Som prosjektleder vil jeg takke dagligleder i Øst Finnmark Regionråd for den
enorme støtten jeg har fått gjennom prosjekt tiden, det har betydd enormt
mye.
Videre vil jeg takke ungdommene og voksenkontaktene som har lagt ned et
fantastisk arbeid, håper absolutt at dette er liv laga og at arbeidet er
begynnelsen på et helhetlig ungdomsdemokrati i Finnmark.
Takk til de folkevalgte og ordførere som har støttet ungdommene og prosjektet,
fortsett med det – de unge politikerne trenger veiledning og løft av dere.
Takk for at jeg fikk denne muligheten å være med på veien for å bygge opp
ungdomsdemokratiet i Finnmark.

Hilsen
Hilde Lyngedal Rollstad
Prosjektleder

