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Ungdomsrådskoordinatoren…

Arrangør

Kunnskaps-
innhenting

Reisebyrå

Politisk rådgiver

Bygge relasjoner og 
gruppedynamikk

Bindeledd

Møtelogistikk

Møtesekretær

«Støvsuger»

Saksbehandler

Psykolog, 
snekker og 
helsesøster

Informasjon til 
foreldre

Økonomi og budsjett

Følge opp vedtak 
og prosjekter

Ungdomsrådets 
hukommelse - kontinuitet



Gi ungdomsrådet en stemme! 

Lov og forskrift legger noen føringer for hva 
ungdomsrådet skal gjøre og være

Sier noe om hvilke oppgaver som MÅ ivaretas
Er dette minimum? 

Hva er tilstrekkelig sekretariatshjelp?

Sekretær versus koordinator 

OBS! Kommuneloven inneholder mange 
paragrafer som har konsekvenser for 
ungdomsrådet, selv om det ikke står spesifikt 
under avsnittet om medvirkningsråd. 

Kommuneloven §5-12, fjerde ledd:
Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer 
for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som 
gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Forskrift om medvirkningsordninger:



Veileder for ungdomsråd
Utarbeidet av Bufdir, i samarbeid med både 
koordinatorer for ungdomsråd, medlemmer av 
ungdomsråd og frivillig sektor barn og unge. 

Tar utgangspunkt i kommuneloven og forskrift 
for medvirkningsråd. 

Målgrupper: 
- Ansatt med ansvar for ungdomsråd –

koordinator/veileder
- Medlemmer av ungdomsråd
- Administrasjon
- Politikere
- Ungdomsorganisasjoner

Digital – kan endres, tilpasses, suppleres
Kommer kanskje mer innhold etter hvert https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_

unge/Veileder_for_ungdomsrad/

https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/


Innholdet i veilederen

Veilederen skiller mellom koordinators oppgaver 
og roller

Veiledende, men sier likevel noe om hva Bufdir 
anser som nødvendig og viktig

Resten av veilederen er også nyttig for 
koordinator å kjenne til, for eksempel «Hva sier 
lov og forskrift?» 





Om koordinatorens roller og oppgaver

Roller Oppgaver



Rutiner 

Ansvarliggjør hele organisasjonen 

Eksempler: 
- Når det skal skrives politiske saker, utarbeides 

planer eller igangsettes prosjekter, skal det 
vurderes på hvilken måte ungdomsrådet skal 
inviteres med i arbeidet. Dette skal, slik 
forskriften presiserer, skje på en slik måte at 
ungdomsrådet har mulighet til å påvirke utfallet 
av saken. 

- Det skal framgå tydelig i alle politiske saker, i 
saksmal, på hvilken måte medvirkning er 
ivaretatt i saksforberedende arbeid.

- Ungdomsrådet vurderer og kommenterer 
politiske saker i sine møter. Vurderingene/ 
kommentarene sendes til politisk sekretariat 
som sørger for at kommentarer følger som 
vedlegg til sakene. Ordfører informerer 
kommunestyret om ungdomsrådets uttalelser. 

- Ungdomsrådet har møte- og talerett i 
kommunestyret

- Ungdomsrådet kan be om møter med ordfører, 
andre politikere og administrasjonen



Takk for meg! 

Trine Grytøyr, rådgiver ungdom og medvirkning Nordland fylkeskommune

E-post trigry@nfk.no

Telefon 934 16 075

Innspill til veilederen?
Send en e-post til Trine-Lise Hoffmann i Bufdir
trine-lise.hoffmann@bufdir.no

http://nfk.no
http://bufdir.no


Eksempler fra Nordland

Flakstad kommune
• Skiller mellom 

– Politisk sekretariatshjelp
• Møte- og saksforberedelse
• Protokoll og annet praktisk for- og etterarbeid

– Koordinator
• Veileder
• Støtte og oppfølging

• Erfaring
– Ungdommene og foreldrene gir gode 

tilbakemeldinger
• Oppleves trygt og godt med koordinator som 

støtter og følger opp
• Blir pusha og motivert

– Gir større rom for de utrygge og uerfarne 
ungdommene



Eksempler fra Nordland

Vefsn kommune

• Aktivt ungdomsråd!
• Digitalt politisk verksted

– Oppfølging av ungdomspolitisk dag 
høsten 2019

– Representanter fra ungdomsrådet og 
elevrådene + politikere og 
administrasjon

– Er vi godt inkludert i arbeidet med …?
– Med ungdom i fokus-metodikk

• Menti (fire hjørner, brickwall m.m.)
• Teams (med opptak) 



Eksempler fra Nordland

Hemnes kommune
• God oppvekst i Hemnes – flerårig prosjekt
• Oppfølging av (dårlige) resultater fra 

Ungdata + målsettinger fra 
kommuneplanen

• Ungdomsrådet i førersetet / 
prosjektansvarlig

• Samarbeid med MED ungdom i fokus
• Fokusområder

– Fritid
– Rus
– Psykisk helse



Eksempler fra Nordland

Koordinatornettverk i fylket
• Fysiske møter 

– Faglig påfyll
– Erfaringsutveksling 
– Gode diskusjoner

• Facebook-gruppe 
– Faglige diskusjoner 
– Deling av informasjon, invitasjoner, 

tips, råd m.m.



Takk for meg! 

Trine Grytøyr, rådgiver ungdom og medvirkning Nordland fylkeskommune

E-post trigry@nfk.no

Telefon 934 16 075

Innspill til veilederen?
Send en e-post til Trine-Lise Hoffmann i Bufdir
trine-lise.hoffmann@bufdir.no

http://nfk.no
http://bufdir.no

