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Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer

1. Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende?
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Har arbeidet i ungdomsrådet vært givende? 24 4,38 0,75 5,00
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2. Har du, eller kjenner du til at tidligere medlemmer av ungdomsrådet har fått politiske verv, er med i 
kommunestyret eller lignende?
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3. Hvilket personlig utbytte har du hatt av å være med i et kommunalt ungdomsråd?

   Med tanke på kommunale prosesser, personlig her og nå eller personlig i fremtiden.

Jeg var med på å påvirke fylkeskommunen til å la den videregående skolen få bli ett år til, de har fast bestemt seg på at den skal bort fra 
Båtsfjord. 

Vi hadde også en plan om å lage et monument som skulle stå en plass i Båtsfjord, men det ble ikke noe av.

Jeg vet at jeg/ vi var med på å starte (den årlige) turen til Saariselkä. Ved bruk av ungdomsrådet sine egne penger. Det er jo koseli :)

Utviklet meg både som person og politiker som jeg nå har bruk for til daglig.

Jeg har fått mer forståelse for hva ungdomsrådet egentlig jobber med og at det er viktig med et slikt råd.

Hadde det ikke vert for et så godt Ungdomsråd med så mye å styre med hadde jeg aldri kommet inn på skole i år.

mye

Har møtt mange spennende folk, og lært mange ting

Har lært litt om politiske prosesser.
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Det har utvidet mitt syn på den sosiale-kretsen i kommunen vår. Hvordan vi kan forbedre de på ulike måter.

dergth6yjrhtrgf

Jeg har kunnet formidle det jeg hører er et problem blant ungdom til et seriøst råd der jeg vet saken blir hørt, noe som er viktig for meg.

Det har vært veldig positivt for meg, fordi jeg føler at jeg lærer å ta mer ansvar. Det er og veldig fint å vite at man faktiskt har noe å si for 
miljøet der man bor.

Blitt bedre kjent med hvordan politikken fungerer.

Det har gitt meg en følelse av å kunne påvirke og hjelpe. Jeg har lært så utrolig mye og har opplevd ting jeg aldri ville oppleve uten 
ungdomsrådet. Jeg har fått reise på møter litt her og der, tilogmed til Stavanger. Jeg har holdt mitt første foredrag på en konferanse. Jeg har 
deltatt i arbeid for både bolyst, folkehelse og rus forebygging i tillegg til vanlig ungdomsråds-arbeid. På talerstolen har jeg også vært på 
kommunestyret. Jeg har fått delta i debatt og lært hvordan jeg får frem mine meninger. Jeg har opplevd å vinne i debatt, og tape. Alt dette har 
fått meg til å bry meg så mye mer om hva som skjer i samfunnet og jeg har utviklet en drøm om å kunne forandre.
Det har vært lærerikt, har fått prøvd meg på nye ting og fått utviklet meg selv på mange forskjellige måter. Har fått et bredere nettverk og vet 
hvordan man kan utnytte det

Det har vært kjempe sosialt og jeg har lært så mye om hvordan å takle media etc.

Blitt mer selvsikker, lært grunnleggende debatteknikk, blitt politisk engasjert.

Alle ungdommer har egne meninger om ting, og hvordan de vil det ska være. Når man er med i et kommnunalt ungdomsråd får man som 
ungdom sagt de meninge man har om ting, høre om andre mener det samme, og få tankene til å bli realitet. Du får liksom meningen din til å 
faktisk ha betydning.

Gleden av å jobbe for ungdom i min kommune.

Har fått lærdom og kursing i ting som hersketeknikk, tale og debatt, mediahåndtering o.l.

Æ synes æ har mere makt å innblikk i kommunen å politik

lært mye om hvordan ungdomsråd fungerer.

Mer informasjon on hvordan demokratiet og det ellers politiske foregår. Jeg har også blitt bedre på å tale, og fått mer kunnskap om hvordan 
et arrangement bygges opp.

Jeg har lært mer om politikk, media, hersketeknikker osv.

Nye venner, gode diskusjoner. Inspirerende å delta på samling i Vardø. Har lært å holde framlegg, hva hersketeknikker er.
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4. Har ungdomsrådet ditt et fast tilholdssted?
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5. Hvor har ungdomsrådet tilholdssted?

Båtsfjord kommunehus

Ungdomsklubben

Kommunestyresalen

Kirkenes Basen

Bootleg

rådhuset

ungdommens hus

Anonymt

På kommunen

Kommunestyresalen

Tana Kommune? Rådhussalen og litt her og der

Alta

Ungdommens hus Alta

HUSET i Alta

klubben og kommunehuset

Rådhuset

Ungdommens Hus

Kommunehuset

6. Er det ønskelig med fast tilholdssted for ungdomsrådet? Hvorfor? Hvor kunne dere tenke dere å ha 
tilholdssted?

Er ikke aktiv i ungdomsrådet lenger.

Jeg har ikke et sterkt behov for et fast tilholdssted.

Æ syns ikke vi træng nåkka tilholdsted

trengs ikke

Ja det hadde jo vært fint med fast tilholdssted, men jeg har ingen idèer hvor.



Evaluering for ungdomsrådsmedlemmer 28.01.2014 9:35

Powered by www.questback.com

7. Er det viktig for deg å delta på konferanser og/eller andre opplæringsarenaer?
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8. Begrunn forrige svar

Det er alltid viktig å være med på opplæring/konferanser, man får nye inntrykk og lærer nye ting..

Uten opplæring og erfaringsutveksling kommer man ikke fremover!

Det er ikke viktig men bare et pluss :)

Det er viktig for meg og få med meg hva som skjer og hva andre mener og diskuterer.

for det er viktig, jeg er veldig glad får å være med

det er spennende og lærerikt, samtidig som man får møte nye mennesker

Er ikke aktiv i ungdomsrådet lenger.

Det er viktig i og med at det kan være nyttig i framtiden i forbindelse med ulike arrangement. Det jeg har lært kan jeg da lære videre.

Fordi da får jeg vite mer å da synes jeg selv at jeg lærer bedre.

Fordi det er veldig lærerikt og sosialt.

Fordi man lærer mer om hvordan man bør gå ut med ting, og hvordan man får folk til å høre på hva man har å si osv. Jeg har heller ikke noe 
lyst å gå glipp av noe som blir tatt opp på møtene, jeg liker å være oppdatert.

Er på mange samlinger i forbindelse med idrett utenom.

Opplæringen har vært helt avgjørende for engasjementet mitt. Å kunne lære fra mennesker med erfaring er utrolig bra og veldig interessant. 
Spennende er det også.

Dette for å både kunne lære noe nytt og for å kunne gi andre den kunnskapen du selv sitter på

Dette er det jeg er innteressert i og det er dette jeg vil holde på med.

Du skaper kontakter, og du få mer dyptliggende kunskap innenfor det politiske systemet

Er ikke noe som er høyst nødvendig, men det er veldig bra. du blir kjent med andre som gjør det samme som deg, som gir deg mer lyst til å 
fortsette. Du lærer alltid noe ettersom alle personer tenker forskjellig. På konferansene/kursene lærte vi mange nyttige ting, som hvordan 
man skriver pressemelding, osv.

Fordi jeg kan sitte med informasjon som kan spille rolle i en debatt/diskusjon

Det er viktig fordi jeg selv ønsker lærdom og fordi jeg vil framme min mening i saker som anngår meg selv.

D e jo viktig å både lære å lære bort til andre vist d går ant

jeg synes det er veldig lærerikt og sosialt. man lærer om viktige ting på en morsom måte

Det er viktig å delta på slikt fordi man får nye kunnskaper, og man ser hvordan andre i rådene tenker.
Det er også smart og promotere for sitt råd rundt om kring, noe man gjør når man reiser ut av sin kommune med rådet.

Fordi jeg vil lære mer om det andre ungdomsråd jobber med og om andre politikere som startet sin karriere i ungdomsråd.

Liker å få vite hva som skjer, og bidra med mine meninger i saker.
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9. Er det viktig for fremtidig drift av ungdomsråd å fortsette med felles kursing?
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10. Begrunn forrige svar

Samtidig som det er sosialt med kurs og liknende er det viktig å få inn nye ungdommer som kan ta over når de som er eldre flytter vekk

Motivasjon og ta utbytte fra andre ungdomsråd.

Om man tenker på samlinger og kurs med andre ungdomsråd, kan dette være fint og lærerikt for alle.  Men om det er viktig er jeg usikker på.

Jo flinkere Ungdom blir angående politikken jo bedre vil den framtidige styringen bli.

For vi trenger ungdomsråd her vi bor,

Jeg tror vi kunne stått på egne bein men det hadde hjulpet med kursing

Man lærer mye av hverandre.

Felles kursing er viktig fordi det gir oss en innsikt på områder det er mulig å forbedre. Kortsagt: erfaring!

...

Slik at alle har et tilbud til god læring innenfor et spesielt fagområde.

Det er bra fordi folk får ideer om hva man kan bruke pengene på. Og få inspirasjon. På de felles kursene lærer man mye og de "gamle" 
medlemene av ungdomsrådet kan lære videre til til de "nye"

Det er viktig med opplæring som ny, om man ikke har erfaringer fra tidligere.

Somsagt er opplæring veldig viktig for å kunne få frem saker. Man lærer metoder og teknikker som er veldig hjelpsomme.

Vi har mange flinke personer i de lokale ungdomsrådene, men vi har også stor nytte av å kunne utveksle erfaringer

Det er kjempe viktig å lære med andre og dele erfaringer

For å få nye medlemmer inn i systemet er dette viktig

Ja. Da får alle vite det de trenger og vite for å drive ungdsomsråd indivudelt.

Ja fordi ungdom får si sitt synspunkts

Det kan føre til et dyktigere råd som får gjort større ting, det vil medføre at flere også  vil ønske å delta for å.soøi sin mening i et organ som har 
en del makt.

D e d jo fordi mann har mer kontrol å innblikk i ka d andre gjør eller omvendt

så nye medlemer kan få nytte av det

Jeg tror ikke det er absolutt nødvendig, men det er et pluss.

Møte andre folk i andre ungdomsråd og høre hva de har jobbet med

Holde tettere sammen, diskutere og komme med innspill til saker i kommunen/fylket. Får høre hva de andre jobber med.
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11. Blir referat fra ungdomsrådet behandlet i kommunestyret / styrende organ i kommunen?
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12. Blir sakene fra ungdomsrådet behandlet i kommunestyret / styrende organ i kommunen?
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Navn
1 Ja
2 Nei
3 Vet ikke

Navn Prosent
Ja 58,3%
Nei 0,0%
Vet ikke 41,7%
N 24
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13. På hvilken måte har du som ungdomsrådsmedlem følt at du har vært med på reell påvirkning i saker 
som angår ungdom?

som jeg nevnte var jeg med på å påvirke av vgs fikk bli i Båtsfjord ett år til

Når man får gjennomslag for en sak og ser den i praksis, får gode tilbakemeldinger da blir man glad.

Jeg føler jeg har fått mer og si, i og med at vi får beskjeder til ungdomsrådet først og dermed kan drøfte hva vi kan gjøre bedre for resten av 
ungdommen. 
Jeg får sagt det jeg mener om saken før den legges fram for andre og da vil kanskje de andre ungdommene følge etter hva jeg mener. Altså 
være enig med meg.

Jeg har stått opp og hjulpet til i mange av sakene vi har tatt opp. Jeg støtter Ungdomsrådet sine meninger og kommer også med innspill.

har vert med ka som ska skje å sånne ting

Hver gang det er noe som har med ungdom å gjøre i kommunen spør kommunen oss før de tar en avgjørelse

Jeg er med på å diskutere når vi tar opp forskjellige temaer som omhandler kommunen og hvordan vi kan være med å forbedre det sosiale-
nettverket. I tillegg til at jeg var med på et UA-kurs (unge arrangører) Hvor man lærte forskjellige saker og arrangement, som er for eks. nyttig i 
forbindelse med UKM.

blankt hos meg akkurat nåh. sorri

Når vi sitter på møtet og diskuterer saker, føler jeg at jeg påvirker debatten.

Jeg får jo gode tilbakemeldinger påforslag jeg kommer med, og bare det at folk følger godt med når jeg snakker gjør at jeg føler meg hjemme 
der

Vi har jobbet med saker, og dermed kunne fortelt vår mening til kommunestyret.

Jeg er fungerende mediekontakt for ungdomsrådet mitt. Dermed har jeg hatt ansvaret for å gå ut i media. Dette har jeg gjort og jeg føler det 
har hjulpet. Jeg har jobbet med ungdomssaker i flere arbeidsgrupper og representert ungdomsrådet på flere arenaer. På kommunestyret har 
jeg deltatt og fremmet en sak for rådet. I tillegg har jeg vært aktiv i møtene vi har i Ungdomsrådet og kommet med flere saker. Men den 
viktigste jobben jeg gjør som ungdomsrepresentant er å være tilgjengelig for ungdommen. Dette har vært viktig for meg, å ha en veldig åpen 
dialog med dem jeg representerer.
Det å kunne fremme saker som er viktig for ungdom i din kommune gir både deg og de andre et bedre oppvekstmiljø. Og hvis du ikke har et 
organ som kan fremme ungdommens saker så er det ingen som gjør det. I de fleste kommunestyrer sitter det folk stort sett mellom 30 og 80 
og gjetter seg til hva det er ungdommen vil ha, og ofte har de feil. Derfor er det viktig med et organ som kan fortelle dem hva det egentlig er 
ungdommen vil

Jeg har representert bygdene, noe som er en viktig rolle.

Har blitt hørt, enten gjennom media eller direkte i kommunestyresalen.

.

Ved å si hva vi mangler for at ungdom skal trives.

Jeg har vært med på å planlegge talen til et møte med kommunestyret, i forbindelse med omstillingsprosjekter som anngår ungdom.

Vet ikke

bra! hjelper til med alle saker

For noen uker siden var vi med på å påvirke kommunestyre til å ikke kutte i kulturbudsjettet, som angår ungdommen. Vi vet at dette hadde en 
positiv påvirkning på ungdommen.

Jeg har vært med å arrangere juleballet.

Fungkortet, politiråd, ungdommens fylkesting, videregående skole.
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14. Disponerer ungdomsrådet eget budsjett?
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15. Er det noen føringer på hvordan budsjettet skal disponeres, i så fall hvilke? Er hele budsjettet til 
ungdomsrådet?

Ungdomsrådet velger selv hvordan budsjettet blir brukt

60 000 - prosjektmidler 40 000 - adm kostnader

Jeg vet at mye av pengene går til ungdommen i hvertall, jeg er usikker på eksakt hvor mye men det er en del

Ungdomsrådet gir bort litt av pengene som de får til forskjellige anledninger som festivaler, konkurranser og andre fritids aktiviteter som kan 
styrke kulturmiljøet.

ehm ja trur det

det er ingen føringer og hele budsjettet er til ungdomsrådet og ting de mener er viktig

Jeg har dessverre ikke noe med budsjettet å gjøre, så jeg aner ikke!

nei det er til andre. vi har jo tenkt å kjøpe instrumenter for de som liker musikk og masse mer. men husker ikke alt vi har planlagt da.

Det skal brukes på ungdomsrådsarbeid. Eneste kravet er at kommunestyret vil se hva pengene er brukt til (regnskap)

Jeg vet ikke hva jeg skal svare.

Vi hadde det slik at så og så mange prosent skulle brukes som midler som vi kunne gi til ungdomstiltak i kommunen. Ungdom som ville starte 
opp noe kunne søke rådet om penger. Og resten av budsjettet var penger rådet selv kunne disponere

For å være ærlig vet jeg ikke.

50/50 - ungdomsrådet/ungdomstøtte

.

Vet ikke.

Vet ikke.

Vet ikke

jeg er ikke sikker. tror alt går til oss.

Vi har et bestemt beløp som Ungdomsrådet får hvert år. Pengene skal bare brukes til ungdom, og rusfrie arrangement.

Vi får 25.000,- og bruker det på det vi vil. Noe går til aktivitet og en liten del brukes til møter.
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16. Hva mener DU skal til for at ungdomsrådet i din kommune skal være levedyktig i fremtiden?

Ungdom må ta tak i ting de er interessert i og gjøre noe, det er viktig å være politisk aktiv i en viss grad. :)

Enten at uf eller midler til fortsatt og samles.

Jeg mener at kommunestyret bør forhøre seg med ungdomsrådet før de trekker en konklusjon på det som vedgår ungdom. 
I tillegg bør det være mer snakk om ungdomsråd, og prøve å få flere med på å bygge på ungdomsrådet slik at det kan leve videre.

En god leder og litt hjelp fra erfarne politikere og kulturledere.

Att det kommer medlemmer :!

engasjement

Aktive ungdommer og voksne ansvarlige som slipper ungdommene til.

å fortsette å ta opp saker og tings som en ønsker å forandre på om man har mulighet, som dermed vil medføre bedre samhold for ungdom i 
kommunen.

vet ikke

At vi fortsetter som før å står på!

Vi må fortsette å komme oss ut til folkene, komme oss i avisene, vise folk at vi er der. Og høre på folkene, og få forslag til hva vi bør satse på

Engasjerte ungdom som blir inkludert i politikken

Fortsatt interesse fra kommunens politikere, opplæring og kursing (spesielt i startfasen) og voksenkontakt må være tilstede for at UR 
medlemmer skal føle seg trygge. Deretter trenger man engasjerte ungdom, godt budsjett, målsetninger og ambisjon.
Ha noen som kan stå på for at ikke ungdommen blir glemt. Ta opp de sakene som betyr noe og som virkelig gjør alt for at ungdomstiltakene i 
kommunen blir bevart og ikke blir brukt som enda en plass å hente penger når f.eks helsesektoren trenger det

Vi må møtes utenom møtene, kunne samarbeide. Det vil hjelpe mye tror jeg.

Et kommunestyre som ser viktigheten i at ungdom blir hørt

At det heletiden er mange medlemmer der med nyskapende ideer så det ikke "dør ut". en plante vokser ikke med mindre man vanner den.

Fortsette slik det er

Selv mener jeg vi trenger å skape engasjement og lærdom, for eksempel via kursing.

D må være seriøse persona med i d men også me litt fantasi, fordi vist ikke blir d ikke nokka av d

at vi jobber hardt for sakene våre og får folk inntressert i framtiden.

Engasjerte medlemmer, støtte fra lokalsamfunnet, og ungdommer som bidrar.

Fortsette å jobbe med saker som angår ungdommen i kommunen vår!

Rekruttere interesserte ungdommer, invitere gamle ungdomsrådsmedlemmer til å bidra når de kan.


