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AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. 

- Målet med prosjektet “aktive ungdomsråd i alle kommuner”, er at alle kommuner i 

Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere, skal 

bidra til å utforme sin egen framtid i Finnmark. Ved å engasjere ungdom i kommunene til 

aktive og medvirkende deltagere i ungdomsråd, er målet å bidra til økt bolyst. Altså snudd en 

langvarig negativ befolkningsutviklingstrend. La ungdommene få aktiv del i utviklings- og 

demokratiarbeidet i kommunene og regionen, det vil gi resultater, tror hun. 

På konferansen Ungdommens Finnmark, som ble arrangert i oktober 2009 av Finnmark 

fylkeskommune, var ungdom fra nær alle kommuner i fylket samlet for å presentere sine 

drømmer for Finnmark. Et av forslagene som fikk aller flest stemmer var et ønske om 

opprettelse av ungdomsråd i alle kommuner. Gjennom dette prosjektet ønsker regionrådene i 

fylket å gå sammen om å gjøre ungdommens ønske til virkelighet. Slik kan ungdom få 

positive opplevelser til medvirkning, økt deltagelse i lokaldemokratiet og tettere band til 

kommunen sin.  

Dette prosjektet slik det legges opp, vil kreve både kommunal egeninnsats og direkte 

økonomisk bidrag. Vårt utgangspunkt er at alle de 19 kommunene e fylket deltar i prosjektet. 

Hver kommune vil stille med en person dedikert til prosjektet med en viss stillingsandel. Ut 

fra dette regnes kr 50.000 som bidrag fra kommunene i arbeidsinnsats. Dette inkluderer ca 15 

% stilling, lønn og sosial kostnader, andel av husleie m.m. 

I tillegg kommer en direkte økonomisk egeninnsats på kr.10.000 per kommune. Til sammen 

vil hver kommune bidra med kr.60.000 hvert år i prosjektet. 

Som et ledd i prosessen må kommunene lage forpliktende avtaler mellom lokal politisk 

ledelse og ungdom. Både ved å være bevisst på å ta dem med i nemder, råd og på møter. Men 

også ved å gi handlerom og tillit til å utforme og løse egne egne utfordringer mot sine egne 

aldersgrupper.  Ungdom ser utvikling og muligheter med et annet syn enn dagens politikere 

og beslutningstakere. Blant annet som følge av de muligheter som dagens 

informasjonsteknologi åpner opp for. Det vil gi større innsikt i hva som skjer på hjemplassen 

utenom de “kjente” ungdomsmiljøer, samtidig vil det kunne være med å bidra til større 

attraktivitet og dermed få flere til å komme hjem etter endt utdanning. 

 

For at ungdom skal føle at rollen i ungdomsrådet er seriøst og troverdig, er det viktig at de blir 

kurset i den rollen de skal inneha. Kurs for all engasjert ungdom i Finnmark ble kjørt i høst 

med rundt 60 deltagere. Her var ungdomsdemokrati på timeplanen fra fredag til søndag.11 

kommuner var representert på kurset og særlig positivt at deltager fra kommuner som ikke 

har/hadde ungdomsråd, deltok. I etterkant av kurshelga har det blitt etablert 2 ungdomsråd og 

det tredje er på gang i Finnmark. Dette beviser at kursing for å bevare motivasjonen og 
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engasjementet hos både ungdom og voksne rundt ungdomsrådet, er viktig for utfordringene i 

hverdagen. Nå planlegges samling for alle lederne i alle ungdomsråd i Finnmark, for å 

fokusere på lederrollen og gi lederne i ungdomsrådene den lederkunnskapen de trenger.  
 
 
 

 
 

Tana ungdomsråd- våren 2011. 

Målet med kurset er å skolere, motivere og engasjere sekretærene i forhold til jobben 

deres opp mot ungdomsrådet. Vi anser det som svært viktig å sette fokus på den rollen 

sekretærene har i forhold til å skape tidlig demokratiforståelse og lokal tilhørighet. 

Ungdomsråd er per i dag ikke et lovpålagt organ, og det eksisterer derfor ingen 

retningslinjer for denne sekretærrollen. Vi vil med dette kurset bidra til at de som er 

ansatt til å jobbe med lokal ungdomsmedvirkning i landsdelen vår skal få en ens forståelse 

av hva rollen innebærer.    

Sekretærene for ungdomsrådene har en sammensatt rolle, der de både skal ha en 

motiverende og veiledende rolle i forhold til ungdomsrådet, samtidig som de skal være et 

bindeledd mellom de folkevalgte, administrasjonen i kommunen og ungdomsrådet. For 

mange kommer sekretærrollen for ungdomsrådet på toppen av andre, og gjerne 

lovpålagte, arbeidsoppgaver. Kurset vil være en regional arena for erfaringsutveksling, der 
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sekretærene kan knytte kontakter på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Kurset skal gi 

sekretærene motivasjon og inspirasjon til å være drivkraften i hverdagen, og sikre ungdom 

reell medvirkning i lokalsamfunnet.  

For å få til en helhetlig ungdomssatsing i Finnmark fylke, er prosjektet en del av Ung team 

Finnmark og i leder gruppa til Ungdoms politisk utvalg. Etter hvert har det vært naturlig å få 

til et samarbeid med Ung i Nordland og Ung i Troms, hvor det jobbes for å få til en 

konferanse for voksenkontaktene i de 3 nordligste fylker- med tema “voksenrollen i forhold til 

ungdomsrådsarbeid”. Voksenkontakten/ sekretæren rundt ungdomsrådet har ofte en 

“alenerolle” i sin hjemkommune. Derfor er det nødvendig å gi motivasjon, engasjement og 

skolering for at voksenkontakten/ sekretæren skal være drivkraften i forhold til ungdomsråd/ 

engasjert ungdom. Det er også viktig å skape en felles arena for voksenkontakter/ sekretærer 

lokalt i Finnmark, men også regionalt for å se hva andre fylker har gjort for å få til et godt 

ungdomsdemokrati i kommunene.  

Status per dags dato i Finnmark: 

Vest Finnmark: Alta, Hammerfest, Nordkapp, Kvalsund og Måsøy har uråd. 

                          Hasvik og Loppa er i gang med arbeidet med å få etablert ungdomsråd. 

Avjuvarri: Karasjok, Kautokeino og Porsanger har etablert uråd. 

Øst- Finnmark: Vardø, Vadsø, Berlevåg, Sør-Varanger, Tana, Lebesby og Nesseby har uråd. 

                        Båtsfjord og Gamvik er i gang og regner med i løpet av dette året å få etablert.  

Dette er absolutt en gledelig utvikling. Arbeidet med å få etablert ungdomsråd i alle 19 

kommuner går over all forventning. Takket være engasjert ungdom og ikke minst engasjerte 

voksenkontakter/ sekretærer. 

 

For å få til arbeidet med å etablere ungdomsråd i alle kommuner kan det være noen suksessfaktorer 

som man tror vil være til god hjelp i utviklingsarbeidet: 

 Ungdomsrådet har en fanesak å jobbe med. For eksempel: opprette ungdomsklubb, 

ungdomskafe, sykkelbane, revy etc. 

 Bruke media aktivt i prosessen. 

 Jevnlige møter med god møtestruktur. 

 Jevnlig kontakt med det øvrige demokratiet. 

 Jevnlig kursing  

 Etablere kontakt på tvers av kommunegrenser. 

 God saksgang i prosessen. 

 Avtaler som er avtalt er viktig å holde. 
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Oppfordring til politikerne: 

 Solid forankring politisk vil ha avgjørende betydning for arbeidet i ungdomsrådet for 

ungdommene. 

 God kommunikasjon med ungdomsrådet. 

 Jevnlig kontakt og god kontakt med ungdomsrådet. 

 Vær interessert og engasjert i arbeidet til ungdomsrådet. 

 Følg opp saker. 

 Favn ungdommene, vær raus og bry dere om dem. 

 Gi av deres kunnskap til de engasjerte ungdommene, de er lærevillig og ønsker kunnskap om 

demokratiet. 

 

 

 
 

 

 

Engasjert ungdom og voksenkontakter/ sekretærer fra hele Finnmark, på kurs i Lakselv 

høsten 2011. 
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Til slutt kan jeg nevne at ledersamlingen favnet 42 engasjerte ungdommer og 

voksenkontakter til ledersamling fra 15 kommuner i Finnmark. På ledersamlingen var 

fokuset: «hvordan kan vi gjøre hverandre god?» Mange gode innspill fra ungdommer og 

erfarne voksenkontakter som absolutt ga masse motivasjon til de tilreisende ungdommene. 

Det blei knyttet kontakter og lagt planer videre for hva og hvordan ungdomsdemokratiet skal 

leve i Finnmark. Neste samling, og da for alle medlemmer i ungdomsråd i Finnmark- blir i 

oktober 2012. Med kursing og oppdatering på hva de ulike ungdomsrådene har jobbet med. 

 
 

 

Alle deltakere, ungdom og voksenkontakter under ledersamlingen i Lakselv februar 2012. 

 

 

 
 
Med vennlig hilsen 
Hilde Lyngedal Rollstad 
Prosjektleder 
 

 
 

 


