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Kommune: Øst Finnmark Regionråd 

Prosjektnavn: «Aktive ungdomsråd i alle kommuner» 

Prosjektleder: Hilde Lyngedal Rollstad 

Leder i 
styringsgruppen 

Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd 

Kontaktperson i 
fylkeskommunen: 

Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling. 

Forankring i 
prosjektet(flere 
muligheter) 

 Ungdommer/ ungdomsråd 
 Kommuner: Politisk ledelse -> å ansvarlig gjøre dem 
 Regionråd  
 Fylkeskommunen 

Mål og eventuelle 
delmål med 
prosjektet.  
I hvilken grad har 
prosjektet nådd 
eller er på vei til å 
nå sine mål? 

 Målet med prosjektet er å få aktivitet i ungdomsrådene rundt i alle 
Finnmarkskommuner. Ungdomsråd er noe ungdom selv har ønsket etter 
en ungdomssamling i Hammerfest i 2009. Der ønsket om 
medbestemmelse og ungdomsråd var et ønske fra de kommuner som 

var representert.  
 Ungdom skal få positive opplevelser til medvirkning og deltagelse i 

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 
prosjektet, når 
prosjektet frem til 
disse? 

Ungdomsråd i alle fylkets kommuner. Politiske ledere i kommunene og 
lokalsamfunnene for å vise at ungdom er en viktig ressursgruppe. 
 
Gjennom følgende metoder har vi nådd fram til målgruppene: 
1)Informasjon- Forankring(eierforhold) 
2) Etablering  
3) Organisering  
4)Veien videre(bærekraftig og levedyktig) 
 
B) Ja. Vi når fram til de aktuelle målgruppene gjennom kontakt og oppfølging. 
Jevnlig tilbakemelding på hva de ulike ungdomsrådene ønsker seg av skolering 
og kursing. Kontinuerlig påminnelse til kommuneledelsene på deres ansvar ved 
deltakelse på regionrådenes møter. 
 
 

Resultat som er  18 ungdomsråd er etablert pr. i dag, kun 1 kommune gjenstår. 
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oppnådd i form 
av aktiviteter 
eller tiltak: 

 Ungdomsråds samling m/ kursing- høst 2011 
 Ledersamling- vinter 2012 
 Etablert kontakt med Ung i Nordland og Ung i Troms – organene til 

ungdomsdemokratiet i disse fylkene. 
 Konferanse for ungdomsrådssekretærer i Nordland, Troms og Finnmark- 

våren 2012, med støtte fra Landsdelsutvalget. 
 Ungdomsråds samling m/ kursing- høst 2012. 
 Medlem i arbeidsgruppe for det nasjonale stemmerettsjubileet. 

Vurdering av 
framdrift i forhold 
til opprinnelig 
plan: 

Har skjedd mye i forhold til tidsperspektivet sett opp mot den tenkte 
framdriftsplanen. 
Mange av kommunene var ikke klare til å etablere ungdomsråd. Det måtte en 
modningsprosess til som ble gjennomført av prosjektleder. 
I tillegg hadde heller ikke kommunene på plass en kontaktperson. Dette har 
vært utfordrende og da har alt 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. 

Oppnådde 
resultater hvor 
geografisk har 
prosjektet hatt/ 
vil ha effekt? 

Knytta ungdommene sammen i egen kommune. Etablert kontakt med ungdom 
fra andre kommuner. På samlingene er det tatt opp aktuelle saker som 
omhandler all ungdom i Finnmark. Ungdom er blitt mer engasjert i det som skjer 
i sin hjemkommune. Mange ungdom som er med i ungdomsråd, har knyttet seg 
til et lokalt ungdomsparti. 
På grunn av Finnmarks geografi og bosetningsmønster er det vanskelig å drive 
med noe utstrakt samarbeid over kommunegrensene. Til og med i enkelte 
kommuner kan det være vanskelig å få til samarbeid på grunn av avstander. 
Som eksempel nevner vi kommunene: Loppa, Alta, Porsanger, Tana og Sør-
Varanger. Store kommuner med bosetning spredt over store geografiske 
avstander og/eller vanskelig eller mange på offentlig kommunikasjon. 

Kort beskrivelse 
av metodikk i 
prosjektet: 

Definere mål 
Planlegge: innhente info 
Gjennomføre: forankre-etablere ungdomsråd-organisere 
Avslutte: planlegge veien videre 

Overføringsverdi: Stor overføringsverdi innen flere områder. Blant annet de spesielle geografiske 
forhold og klimatiske forhold som råder i fylket. 
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.  

Ekstern 
kommunikasjon 
og deltakelse på 
samlinger med 
utgangspunkt i 
prosjektet: 

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. 
Samarbeidet går også ut på å arrangere en sommerleir: camp Nord Norge 
sommeren 2013, der 2 ungdommer fra ungdomsråd i de 3 fylkene er med på 
planleggingen av campen. Samarbeidet har gitt prosjektleder mange nyttige tips 
i etableringen av ungdomsråd i Finnmark. 
Deltakelse på kurs til Høgskolen i Finnmark: Bolyst og stedsutvikling (mars 
2012). Som følge av dette kontakt med Distriktssenteret (Steinkjer). 
Ungdommens Storting i Oslo (mars 2012)  
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Barne- og ungdomskonferanse i Tromsø (oktober 2012) arrangert av  
Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet. 
Kontakt/samarbeid med Ungdomspolitisk utvalg i Finnmark.  

Regnskap: Eget regnskap (per okt. 2012) fra Vadsø kommune som fører prosjektregnskapet 
vedlegges. 
Anmodning om restutbetaling av prosjektmidlene vil bli sendt fra Vadsø 
kommune innen 1. desember 2012. 

Hvilke 
målsettinger i 
distrikts- og 
regionalpolitikken 
hører prosjektet 
inn under? 

Regionalt utviklingsprogram for Finnmark fylkeskommune for perioden 2010 – 
2013. 

Gi en kort omtale 
av hvordan 
arbeidet er tenkt 
videreført etter 
prosjektets slutt 

For videreføring av resultatene som er oppnådd og som blir oppnådd i siste del 
(2012-2014) 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 2013. Fylkestinget har gjort vedtak om at dette skal 
gjøres i 2013. 
En viktig oppgave for koordinatoren er å holder kontakt med de kommunale 
ungdomsrådene samt UFT, og sørge for at resultater/aktiviteter  og 
arbeidsoppgavene som er etablert i prosjektet blir ført videre etter prosjektets 
slutt. 
Koordinatoren har kontakt med fylkeskommunen og ungdomssatsing utover 
fylkesgrensen (f.eks. ungdommens Storting og samarbeid i landsdelen). 
Etter ny rekrutering til ungdomsrådene trenger de nye medlemmene skolering 
til oppgaven.  
Finansieringa av en fast koordinatorstilling bør kunne skje i et spleiselag mellom 
departementet(er), fylkeskommunen og andre interessenter. 
 
Det er videre ønskelig å produsere et undervisningsopplegg som kan 
gjennomføres som kurs i hver kommune etter nyvalg/nyrekruttering til 
ungdomsrådene. 
Prosjektet har vært i kontakt med KS-Finnmark (Lakselv) for et mulig samarbeid 
på dette området som kanskje kan flettes inn i eller være del av KS sin 
folkevalgtopplæring. Dette vil kreve en egen finansiering. 

  


