
 

 

Pressemelding                                 7.9.2022 

Historisk møte for ungdommar frå heile landet 

som vil påverke politiske vedtak 

For første gong i historia samlast over 100 ungdomspolitikarar frå alle fylka i landet til 

felles konferanse. Målet er å fremje retten ungdommane har til å påverke politiske 

vedtak. 

På konferansen er det mellom anna sak om nasjonalt ungdomsråd. I det høve er det 

oppretta ei arbeidsgruppe, ANU, samansett av representantar frå dei ulike ungdomsråda. 

ANU skal greie ut korleis eit nasjonalt ungdomsråd kan opprettast og fungere. På 

samlinga vil det bli gitt informasjon om det pågåande arbeidet.  

Samlingen skjer på Quality Hotel Gardermoen 9. til 11. september. Dette er 

ungdomspolitikerne som er med i ungdomsrådene i fylkene. Det er lovpålagt at alle 

fylkene skal ha et medvirkningsorgan for ungdom.  Den felles samlingen skal utvikle og 

styrke det regionale nettverket for fylkeskommunale ungdomsråd og sikre at stemmen til 

ungdommene blir hørt. 

Media er velkommen på konferansen, eventuelt å ta kontakt med kontaktpersonene 

som står oppført nederst. 

Støttet av EU 

Samlingen er et prosjekt støttet av EU gjennom Erasmus+. Ungdom skal leve med de 

avgjørelser som nå tas, og barn og unge har rett til å si sin mening og bli hørt i alle saker 

som angår dem. Men hvordan utføres dette egentlig i praksis? Barn og unge skal ikke 

medvirke for medvirkningens skyld, deres stemme skal faktisk bli hørt. 

Engasjerte folk 

– Det at så mange ungdommer skal samles på Gardermoen er kjempeflott av flere 

grunner. Først og fremst får vi møte nye, engasjerte folk som har en ganske lik rolle som 

oss i politikken. Det er lagt opp til mye erfaringsutveksling hvor ungdom fra hele landet 

kan dele erfaringer og kunnskap. Dette er til stor nytte for oss i ungdommens fylkesråd 

(UFR) når vi er i stadig utvikling, sier leder for ungdommens fylkesråd Troms og Finnmark, 

Ole Martin Melbøe Nygård.  

Tettere regionalt samarbeid 

– Møtet på Gardermoen legger også opp til et tettere og bedre regionalt samarbeid. Selv 

om vi bor i forskjellige deler av landet, er vi alle ungdom og har mange like 

problemstillinger. Jeg som leder av UFR ser fram til denne helga og gleder meg til en 

innholdsrik, sosial og givende helg, med noen av landets mest engasjerte ungdommer, 

sier Melbøe Nygård.  

 



Skal påvirke hele veien 

I løpet av samlingen skal ungdommene få synliggjort når og på hvilken måte de bør 

involveres i politiske saker og planer. Ungdommer skal ha mulighet til å påvirke fra den 

spede start, frem til politiske vedtak. Veien dit kan være kronglete og omfattende. Et 

samarbeid mellom fylkene vil være med på å gi ungdommene mer kunnskap og trygghet i 

sine medvirkningsprosesser. Under prosjektet vil ungdommene gjennom dialog bli enige 

om noen satsningsområder de alle er opptatte av.  

Skal lage veileder 

Som et resultat av samlingen skal det lages en felles veileder som kan være med på å 

sikre at ungdommens stemme blir hørt hele veien frem til vedtak. Veilederen er for 

offentlig ansatt som jobber med ungdomsråd, og passer for ansatt i både 

fylkeskommuner og kommuner. Veilederen vil da komme direkte ut fra hva ungdommen 

ser som viktig, og hvilke behov de ser at offentlige ansatte har.  

Kontaktpersoner: 

Inger Christin Barane, Stord (leder av Vestland ungdomsutvalg), tlf. 407 44 602 

Ole Martin Melbøe Nygård (leder Troms og Finnmark sitt ungdomsråd), tlf. 979 65 178 

 

Pressemelding sendt ut 7. september kl. 11.38 

Endra til denne versjonen 8. september kl. 10.00 der det blir korrigert at det ikkje skal 

gjerast vedtak, men berre orienterast om arbeidet med nasjonalt ungdomsråd. 

 

 


