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Sak 2  Ungdomsmedvirkning  
 
Forslag til problemstillinger til diskusjon 

 Hvorfor involvere ungdom i europapolitisk arbeid?  

 Hva kan kommuner/fylkeskommuner og Sametinget gjøre i praksis for å trekke ungdom mer med? 
(eksempler på hvordan dette gjøres) 

 Refleksjoner rundt muligheter og utfordringer knyttet til involvering av ungdom i europapolitiske prosesser 
og samarbeid 

 Hvordan nyttiggjøre seg ungdoms deltakelse i europeiske organisasjoner og nettverk i 
kommuner/fylkeskommuners og Sametingets arbeid? 

 
1. Bakgrunn 
En fjerdedel av verdens befolkning er ungdom mellom 10 og 24 år. Ungdom må være en del av de demokratiske 
styringsstrukturene både for å øke kvaliteten på og sikre legitimiteten til bslutningene som tas. Ungdom er både 
nåtid og framtid.  
 
Europa har de siste årene vært preget av store utfordringer, som har satt samarbeidet mellom landene på prøve. Økt 
medvirkning, deltagelse, dialog og samarbeid på tvers av landegrenser og generasjoner er viktigere enn noensinne - 
for å bidra til demokratibygging og løse felles utfordringer. Ungdoms synspunkt, erfaringer og engasjement og i noen 
grad også framgangsmåter, kan tilføre politiske prosesser og beslutninger noe positivt. 
 
På Europapolitisk forums møte i Kristiansand i juni 2018 ble det reist spørsmål om hvordan involvere neste 
generasjon i politiske beslutninger, også på det europapolitiske området. For å se nærmere på dette er saken satt på 
dagsorden i møtet 15. november.   
 
Representanter med erfaring fra ungdomsmedvirkning i europeisk sammenheng er invitert til å orientere om og vise 
eksempler på norsk ungdoms deltakelse på europeiske arenaer – som grunnlag for dialog og mulig oppfølging i egne 
organisasjoner og EPFs arbeid.  
 
2. Ungdomsmedvirkning – rettslige rammer 
Ifølge FNs barnekonvensjon artikkel 12 har: "Alle barn rett til si sin mening i alt som vedrører det og barnets 
meninger skal tillegges vekt." 
 
I ny kommunelov er det krav om at kommuner og fylkeskommuner oppretter ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom. Dette vil dermed bli obligatorisk når ny kommunelov trer i kraft i løpet av 2019. 
Forslag til forskrift om ungdomsråd vil bli sendt på offentlig høring i løpet av høsten 2018.  
 
Etter plan- og bygningsloven skal kommunestyret sørge for at det etableres en særskilt ordning for å ivareta barn og 
unges interesser i planleggingen.  
 
3. Medvirkning – prinsipper sett fra et ungdomsperspektiv 
Landsrådet for Norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) legger til grunn fem prinsipper for reell og 
meningsfull medvirkning. Disse er:  
 

1. Selvstendighet: Ungdom må selv få velge hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Ungdom har rett til å bli 
hørt i alle beslutningsprosesser som angår dem, og i beslutningsprosesser som angår tema der ungdom er 
engasjert. Prosesser der unge er med på like vilkår med voksne gir reell innflytelse. 
2. Representasjon: Ungdom må selv få velge sine egne representanter, og disse representantene må stå til 
ansvar overfor andre unge, slik som i den demokratiske barne- og ungdomsfrivilligheten. 
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3. Kompetanse: Ungdom må anerkjennes som en faglig ressurs med nødvendig ekspertise som andre ikke 
kan erstatte. 
4. Informasjon: Medvirkningsorganer for unge må ha tilgang på all relevant informasjon slik at de kan sette 
seg inn i alle saker som angår ungdom. 
5. Kontinuitet: Ungdom må kunne medvirke i alle ledd av den politiske prosessen. Enkeltstående 
arrangementer og prosesser som ikke har en forankring noe sted, gir ikke medvirkning. 

 
4. Hva kjennetegner god medvirkning?  
God medvirkning skjer når ungdom og voksne får en felles forståelse av utfordringene, og i fellesskap finner de gode 
løsningene1. God medvirkning er ikke å alltid få gjennomslag, men å bli tatt på alvor. Kanskje får man ikke 
gjennomslag for selve saken, men i en prosess der ungdom er involvert vil det etter all sannsynlighet kommer fram 
gode momenter som kan brukes for å gjøre beslutningene bedre. 
 
Det er viktig at ungdommene får mulighet til å forberede seg godt, og at man bruker metoder som sikrer at 
ungdommene forstår hva de er med på, og prosesser som sørger for at alle møtes som likeverdige. Ungdom må også 
få tid og ressurser til å forberede seg slik at de føler seg tryggere i møte med beslutningstagerne, samt gode 
prosesser som sørger for at alle blir hørt. Språk er viktig. Det må være forståelig og gjenkjennelig for ungdommene. 
Forståelse og universell utforming er en nøkkel inn i demokratisk medvirkning.  
 
Sosiologen Roger Hart2 har utarbeidet en modell for medvirkning, som er designet for å oppmuntre til å tenke 
gjennom grunnlaget for og hensikten med å involvere barn og unge i kommuner og regioners arbeid. Modellen 
anvendes i dag i mange sammenhenger når en snakker om grader av medvirkning, og hva dette kan bety i praksis.   
 

 

  

                                                           
1 Hentet fra rapport fra Østlandssamarbeidets dialogmøte mellom ØstsamUng og kontaktutvalget knyttet til regionreform og 
ungdomsmedvirkning, 2. mars 2018.  
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Hart  
https://llk.media.mit.edu/courses/readings/participation-ladder.pdf 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Hart
https://llk.media.mit.edu/courses/readings/participation-ladder.pdf
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5. Ungdomsmedvirkning i EU 
I tilknytning til EUs arbeid med visjoner for framtidens Europa (Future of Europe), har EU-kommisjonen vurdert 
behovet for å oppdatere og forsterke sitt policy arbeid overfor unge i Europa. EU har hatt en egen ungdomspolitikk 
siden 2002 basert på aktiv medvirkning og lik tilgang til muligheter – som utdanning og arbeid. Dagens utfordringer i 
Europa berører i særlig grad ungdom, og EUs ledere lanserte derfor i 2016 en egen satsing «Investing in Europe’s 
Youth». I mai 2018 fremmet EU-kommisjonen et forslag om en ny ungdomsstrategi for EU3 (2019 – 2027), med fokus 
på «Engaging, Connecting and Empowering young people». En konkret oppfølging av dette kan gjenspeiles i EU-
kommisjonens forslag til langtidsbudsjett for 2021-2027 der det bl.a. legges opp til å doble innsatsen gjennom 
Erasmus-programmet.  
 
Bedre ungdomsmedvirkning på EU-nivå starter lokalt og regionalt, og EU-kommisjonen understreker at bedre 
involvering og medvirkning betyr at politikere og administrasjon i kommuner og regioner må oppmuntre til økt 
dialog med ungdom for å høre deres behov og interesser. På EU-nivå engasjeres ungdom via såkalt strukturert 
dialog4. 
 
Europaparlamentet (EP) gjennomførte i juni 2018 for tredje gang en stor ungdomskonferanse i Strasbourg, der mer 
enn 8000 ungdommer fra Europa var med å diskuterte ideer for en bedre framtid. Rapporten5 viser et bredt tematisk 
engasjement med mange gode ideer. EP ønsker å øke de unges interesse for å delta i valget til EU-parlamentet våren 
2019, og legger opp til en høring av de unge i forkant av valget – høsten 2018.  
 
6. Europeiske møteplasser/kanaler for medvirkning der norsk ungdom deltar 
Ungdomsmedvirkning på alle samfunnsområder er viktig fordi unge mennesker påvirkes av beslutninger tatt av 
myndigheter på europeisk, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 
 
Norske ungdommer deltar i dag på flere europeiske og globale arenaer. Dette skjer både gjennom medlemskap i 
ulike barne- og ungdomsorganisasjoner, og via regionale medvirkningsorgan som ungdommens fylkesting/fylkesråd 
og fylkeselevråd.  
 
Fylkeskommuner og kommuners medlemskap i ulike europeiske organisasjoner åpner for at ungdom fra disse 
fylkene/kommunene kan delta på ulike møteplasser, og bruke kanaler for medvirkning og påvirkning i Europa. I det 
regionale samarbeidet (Baltic Sea States Subregional Co-operation – BSSSC), i by-nettverket (Union of Baltic Cities – 
UBC) i Østersjøregionen samt i Barentssamarbeidet, finnes ungdomsnettverk og møteplasser for ungdom. I 
Nordsjøsamarbeidet er det foreslått å etablere noe liknende. På all-Europeisk nivå deltar norsk ungdom i Assembly 
of European Region sitt ungdomsnettverk, på Europarådets kommunalkongress og gjennom CEMR (Conference of 
European Municipalities and Regions). Gjennom LNU deltar norske ungdommer bl.a. i Nordisk Ministerråds komite 
for barn og unge og i European Youth Forum.  
 
Gjennom deltakelse på disse arenaene får ungdom muligheten til å møte ungdommer fra andre deler av Europa for å 
diskutere felles utfordringer, lære om og av hverandre, utveksle erfaringer, påvirke beslutningstakere, delta i 
prosjektarbeid samt økt sin kunnskap om europeisk samarbeid og EU/EØS. Deltakelse gir også muligheter for 
samhandling og dialog med politikere fra regioner og kommuner i medlemslandene – dvs. innsikt i hvordan 
demokratiske prosesser fungerer og viktigheten av å engasjere seg i samfunnsutviklingen.  
Mer informasjon om disse arenaene finner dere i vedlegg 1.  
 

                                                           
3 https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_en 
4 Structural Dialog with young people - https://europa.eu/youth/have-your-say/structured-dialogue 
5 http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/what's-next/report.html 

https://ec.europa.eu/youth/news/eu-youth-strategy-adopted_en
https://europa.eu/youth/have-your-say/structured-dialogue
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/what's-next/report.html
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7. Program som støtter opp om europeisk ungdomsmedvirkning  
Erasmus+: Aktiv Ungdom6  
Støtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom. 10% av Erasmus+ programmet er satt av 
til ungdomssamarbeid utenom opplæring/utdanning. Prosjektområder som støttes er bl.a:  
  
Hovedtiltak 1: Mobilitet 
Gruppeutveksling  
Internasjonal utveksling mellom ungdomsgrupper. For ungdom 13-30 år. 
Frivillig arbeid  
Ungdom 17-30 år jobber frivillig i ikke-kommersielle prosjekter i Europa. Organisasjoner kan få støtte til å sende 
ut eller ta imot frivillige. 
Opplæring for ungdomsarbeidere 
Opplæringsaktiviteter for de som jobber med ungdom. 
 
Hovedtiltak 2: Samarbeid 
Strategiske partnerskap 
Organisasjoner samarbeider for å utvikle og iverksette innovativ praksis. Prosjektene kan være mellom ulike aktører 
på ungdomsfeltet, men også mellom aktører fra ungdomsfeltet og utdannings- og opplæringsfeltet, for eksempel en 
fritidsklubb og en skole. Det er stor fleksibilitet når det gjelder aktiviteter som kan inngå i prosjektene. 
 
Ungdomsinitiativ 
Ungdomsgrupper setter i gang egne prosjekter internasjonalt. For ungdom 13-30 år. Disse prosjektene er en del av 
prosjekttypen strategiske partnerskap. 
 
Hovedtiltak 3: Politikkutvikling 
Ungdomspolitiske møter 
Seminarer om europeisk ungdomspolitikk. For ungdom 13-30 år. Dette er den eneste aktivitetstypen som ikke krever 
internasjonalt samarbeid. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Aktiv Ungdom i 
Norge. I 2018 er det ca. 36 millioner kroner til fordeling til prosjekter på ungdomsfeltet i Norge. 
 
NORDBUK   
NORDBUK7 støtter barn og unges egne prosjekter og organisering, og har til dette formålet innrettet et program som 
administreres av Nordisk kulturkontakt. Målet med programmet er å fremme barn og unges egen organisering og 
deres innflytelse og deltakelse i kulturelle, politiske eller sosiale aktiviteter. Prosjektet skal bestå av et samarbeid 
mellom minst tre nordiske land. Ut over dette kan samarbeid med Baltikum og Nordvest-Russland inngå i søknaden. 
Programmet gir støtte til møter, konferanser, workshops (nettverksbygging/møteplasser o.l.) samt til produksjoner 
(kampanjer, informasjonsmateriell, rapporter o.l.). Søkere kan være organisasjoner, kommuner, grupper, foreninger 
og institusjoner i de nordiske landene.  
 
BARENTSSEKRETARIATET 
Barentssekretariatet forvalter offentlige midler til norsk-russisk samarbeid. Hovedmålsettingen for 
prosjektstøtten er å styrke det brede folkelige og næringsrettede samarbeidet i Barentsregionen. Prosjekter 
som involverer barn og unge og som fremmer toleranse, likestilling og demokratiutvikling er spesielle 
fokusområder.  

                                                           
6 https://www.aktivungdom.eu/ 

7 https://www.norden.org/no/funding-opportunities/nordbuk-bidrag-til-prosjekter-og-organisasjonssamarbeid 

http://www.aktivungdom.eu/gruppe/
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/sendefrivillig/
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/sendefrivillig/
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/ta-imot-frivillig/
http://www.aktivungdom.eu/opp/
http://www.aktivungdom.eu/strategi/
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/ungdomsinitiativ/
https://www.aktivungdom.eu/stotteordninger/ungdomspolitiskmote/
https://www.aktivungdom.eu/
https://www.norden.org/no/funding-opportunities/nordbuk-bidrag-til-prosjekter-og-organisasjonssamarbeid
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Barentssekretariatet gir midler til prosjektsamarbeid innenfor følgende satsningsområder: 

 Kultur/Idrett 
 Kompetanse/Utdanning 
 Næring/Entreprenørskap 
 Media/Informasjon 
 Sivilt samfunn/Miljø 

 
Barents regionale ungdomsprogram8 er et multilateralt finansieringsprogram for ungdomsprosjekter. Formålet er å 
få et økt grenseoverskridende ungdomssamarbeid innenfor alle områder, i tillegg til utvikling av ferdigheter 
og kompetanse som fremmer aktivt medborgerskap. 
 
Programmet har følgende målsetninger: 

 Å øke unges deltakelse i Barentssamarbeidets nettverk ved å gi ungdom økt innflytelse og muligheter 
for grenseoverskridende virksomhet. 

 Å lette integreringen av unge mennesker i samfunnet og oppmuntre dem til å ta  initiativ.  
 Å styrke ungdommers følelse av identitet som medlemmer av Barentsregionen ved å etablere 

kontakt på tvers av kulturelle og geografiske grenser. 
 Å oppmuntre unge mennesker til å spille en aktiv rolle i å styrke sivilsamfunnet i Barentsregionen.  
 Å oppmuntre unge mennesker til fritt å uttrykke sine følelser om solidaritet i Barentsregionen og 

resten av verden, så vel som å støtte kampen mot rasisme og fremmedfrykt.  
 Å styrke posisjonen og rettighetene for urfolksungdom og minoriteter gjennom økt multilateral og 

flerkulturelt samarbeid. 
 
Målgrupper  
Ungdommer i Barentsregionen i alderen 15-30 år. 
 
INTERREG9 
Også innenfor rammen av INTERREG-programmene gis det støtte til prosjekter av og med ungdom og rettet mot 
ungdom.  
 

 
  

                                                           
8 https://barents.no/nb/sok-stotte/barents-regionale-ungdomsprogram 
9 www.interreg.no  

https://barents.no/nb/sok-stotte/barents-regionale-ungdomsprogram
http://www.interreg.no/
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Vedlegg 1 
ASSEMBLY OF EUROPEAN REGIONS (AER)  
AER er Europas største regionale sammenslutning. AER ble etablert i 1985 og er en politisk interesseorganisasjon og 
en europeisk arena for regionale myndigheter i hele Europa. Organisasjonen består av rundt 200 regioner fra 35 
land, samt 15 interregionale sammenslutninger. Sekretariatet er lokalisert til Strasbourg/Frankrike og Brussel/Belgia. 
 
AER youth regional network (YRN) 
YRN ble etablert i november 2008 retter seg mot regionale ungdomsnettverk (ungdommens fylkesting/-råd, 
ungdomsorganisasjoner og lignende) fra regioner i hele Europa. YRN har som mål å bidra til nettverk, påvirkning, 
deling av beste praksis og å fremme en bærekraftig styring (governance) der ungdom tas på alvor og trekkes med. 
Nettverket samler ungdom mellom 15 – 30 år og møtes vår og høst. President i ungdomsnettverket er for tiden 
Gloria Vitaly fra Oppland. Hun har også plass i Executive Board med møte og talerett. https://aer.eu/aer-youth-
regional-network/ 
 
Årlig sommerakademi 
Hvert år i august gjennomfører AER et sommerakademi for politikere og ungdomsrepresentanter i Europa. 
Sommerakademiet har fokus på aktuelle og relevante tema og er en arena for læring og kompetanseutvikling. 
Fylkestingsmedlem Rune Fredriksen, Østfold leder styret for sommerakademiet  
 
Eurodyssey programmet 
AER har gjennom hele sin eksistens fokusert på mobilitet av unge mennesker mellom de europeiske landene. 
Eurodyssey-programmet støtter unge mennesker mellom 18 – 30 år som ønsker en praksisperiode i et annet land. 
Ingen norske regioner er pr dato medlem i programmet. Mer info finnes på http://www.eurodyssee.eu/ 
 
Mer informasjon finnes på: www.aer.eu 
 
BALTIC SEA STATES SUBREGIONAL CO-OPERATION (BSSSC) 
BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon åpen for alle regioner (fylker, amt, län, delstater, regioner) i landene rundt 
Østersjøen. Det vil si regionale myndigheter i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen, 
Russland og Tyskland. Norge har for tiden formannskapet v/Østlandssamarbeidets leder Roger Ryberg 
(fylkesordfører i Buskerud).  
 
BSSSC har spesielt fokus på ungdomspolitikk  
Siden 2002 har BSSSC hatt fokus på ungdomspolitikk og legger vekt på dialog og medvirkning fra ungdom i 
organisasjonens arbeid. Hvert land nominerer og sender sine representanter til nettverkets ungdomssamlinger – ett 
vårmøte og ett høstmøte. Fra norsk side deltar ungdom fra ungdommens fylkesting/-råd og fylkeselevråd (avhengig 
av organiseringen regionalt). Høstmøtet sammenfaller med BSSSCs årskonferanse og ungdom inngår også aktivt i 
programmet for selve konferansen.  
 
Ungdomsnettverket velger to representanter til styret. Ungdomsrepresentanter i BSSSCs styret i perioden 2018 - 
2019 er Martin Rümmelein fra Tyskland (Schleswig-Holstein) og Agnes Lusti fra Norge (Ungdommens fylkesråd i 
Østfold). Det velges en ny representant hver høst for en periode på to år. Mer informasjon på: 
https://www.bsssc.com/youth 
 
BARENTS EURO ARCTIC REGIONAL COUNCIL (BEARC) 
Det regionale samarbeidet i Barentsregionen ble etablert parallelt med etableringen av det nasjonale samarbeidet i 
1993. BEARC består av representanter for regionale myndigheter i de fire landene som inngår i samarbeidet – Norge, 
Sverige, Finland og Russland – samt representanter for urfolkene i regionen. Norge har for tiden formannskap i det 
regionale Barentssamarbeidet v/Finnmark fylkeskommune (2018 – 2019).  

https://aer.eu/aer-youth-regional-network/
https://aer.eu/aer-youth-regional-network/
http://www.eurodyssee.eu/
http://www.aer.eu/
https://www.bsssc.com/youth
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Barentssamarbeidets ungdomsråd 
Barents Regional Youth Council ble etablert i 2004 og skal tilrettelegge for kontakt mellom ungdom i de fire landene 
som inngår i Barentssamarbeidet. Rådet har 15 medlemmer – inkl. ett medlem fra regionens urfolk. Sekretariat for 
rådet ligger til det norske Barentssekretariatet i Kirkenes.  
 
Barents ungdomsråd er for ungdom mellom 18 og 30 år og har som formål å fremme det å leve i nordområdene som 
en unik mulighet for de unge i regionen.  
“Core values are tolerance, cooperation, reliability, justice and love, as a basis of everything we do!” 
 
Ungdomsrådet samarbeider nært med det regionale Barentsrådet og med Barentssamarbeidet (Barents Euro Arctic 
Council) sin arbeidsgruppe for ungdom (bestående av representanter for ulike nasjonale departement med ansvar 
for barn og unge).  Mer informasjon på: www.barentsyouth.org 
 
EUROPARÅDETS KOMMUNALKONGRESS 
Europarådets kommunalkongress er den delen av Europarådet som arbeider for å fremme demokrati og 
menneskerettigheter på lokalt og regionalt nivå. Kongressen samler lokalpolitikere fra de 47 medlemslandene og 
representerer mer enn 200 000 kommuner og regioner i Europa. Involvering og aktiv deltakelse fra ungdom er viktig 
for å bevare demokratiet og sikre bærekraftig utvikling. 
 
Siden 2014 har Kommunalkongressen invitert ungdom til sine to årlige sesjoner – til å delta i debattene og gi innspill 
til hvordan Europarådets medlemsland bør møte sine utfordringer. I tillegg legges det opp til at ungdomsdelegatene 
utvikler egne prosjekter. Hensikten er å styrke ungdomsperspektivet i Europarådets arbeid, med særlig vekt på 
hvordan involvere ungdom i beslutningsprosessene på lokalt og regionalt nivå i Europarådets medlemsland. 
 
Det er en årlig utlysning for å rekruttere ungdom, som så deltar på de to sesjonene i kongressen. Målgruppen er 
ungdom mellom 18 og 30 år.  
https:// www.coe.int/en/web/congress/-youth-activities-of-the-congress-of-local-and-regional-authorities og 
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/europaradets-kommunalkongress-soker-
ungdomsdelegater/  
 
COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS (CEMR) 
CEMR er den europeiske paraplyorganisasjonen for kommuner og regioner og har mer enn 50 medlemmer fra 40 
europeiske land. Til sammen representerer CEMR 150 000 kommuner og regioner. 
 
CEMR har de siste årene hatt fokus på unge folkevalgte i regioner og kommuner. Målet har vært; 

 to empower young local and regional elected representatives to contribute to the European debate, increasing their 
involvement in the democratic life of the EU; 

 to facilitate discussions and knowledge exchange among young local and regional elected representatives on relevant 
European issues, from a local and regional perspective. 
Young European Leaders for Active Citizenship http://www.ccre.org/activites/view/36 
 
NORDISK MINISTERRÅD (NMR) 
Nordisk ministerråd fastsatte en ny tverrsektoriell strategi for barn og ungdom i begynnelsen av 2016. I strategien 
slås visjonen for Nordisk ministerråds arbeid med barn og ungdom fast: «Norden skal være det beste stedet i verden 
for barn og ungdom». De overgripende målene for strategien er at hele ministerrådet i større utstrekning skal 
integrere et barnerettslig perspektiv og ungdoms-perspektiv i arbeidet - og dermed i større grad belyse og ta hensyn 
til barns og ungdoms egne stemmer. 
 

http://www.barentsyouth.org/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/europaradets-kommunalkongress-soker-ungdomsdelegater/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/europaradets-kommunalkongress-soker-ungdomsdelegater/
http://www.ccre.org/activites/view/36
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Målet er at arbeidet med barn og ungdom i Nordisk ministerråd skal skape gode levekår for barn og ungdom og øke 
deres muligheter til innflytelse. Alle barns og unges rett til gode levekår og innflytelse skal fremmes på like vilkår, 
uansett kjønn, etnisk, kulturell eller sosioøkonomisk bakgrunn, alder, bosted, seksuell legning eller funksjonshinder. 
 
Ministerrådets rådgivende og koordinerende organ i barne- og ungdomsspørsmål er Nordisk barne- og 
ungdomskomité (NORDBUK). NORDBUKs arbeidsområder omfatter alle samarbeidsområder i Nordisk ministerråd.  
 
For mer informasjon se: https://www.norden.org/no/taxonomy/term/751 
 
FNs bærekraftsmål er et av satsingsområdene for NMRs ungdomsarbeid, og prosjektet «ReGeneration 2030» er et 
viktig element i dette. Prosjektet er tre-årig og startet opp i august 2018. For mer informasjon se: 
https://www.regeneration2030.org/ 
 
EUROPEAN YOUTH FORUM (EYF) 
EYF er en europeisk plattform for nasjonale ungdomsorganisasjoner og har 104 medlemmer. Norsk medlem er LNU 
(Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner).  
 
Visjonen til European Youth Forum er; 
“to be the voice of young people in Europe, where young people are equal citizens and are encouraged and 
supported to achieve their fullest potential as global citizens.” 
 
EYF har tre hovedmål med sitt arbeid:  

 Økt ungdomsdeltakelse 

 Sterkere ungdomsorganisasjoner 

 Økt autonomi og inkludering av ungdom 
 
Norge har en representant i styret for EYF – tidligere medlem i LNUs styre, Mari Strømsvåg.  
 
For mer informasjon se: https://www.youthforum.org/ 
  

https://www.norden.org/no/taxonomy/term/751
https://www.regeneration2030.org/
https://www.youthforum.org/
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Vedlegg 2 
Noen ideer om og eksempler på ungdomsmedvirkning 
 

 En måte å involvere ungdom bedre på kunne være å opprette et nytt programfag for europastudier som tilbys 
på videregående skoler. Programfaget bør fordype seg over to år i det europapolitiske perspektivet, og hvordan 
Norge kan påvirke de europapolitiske prosessene, og hvordan tilpasse vår egen politikk til regler som EU/EØS 
lager. En hospiteringsordning kunne vært en del av programfaget. Eventuelt kunne dette vært en såkalt 
«topplinje», som elever søker spesifikt på fra vg 1 – vg 3. Det tilbys europastudier ved noen universitet og 
høgskoler i Norge pr i dag. Rekrutteringen vil være enda bedre til et slikt studie om det utvikles et 
programfag/topplinje i den videregående skolen. 

 

 En kan gjøre det lettere å søke om lærlingplasser i andre europeiske land enn Norge. En tilpasning av det norske 
utdanningssystemet til European Quality Framework10 ville gjøre det mye enklere å gjennomføre læretiden i et 
annet europeisk land. Det vil også bidra til å gi ungdommer som deltar, bedre kjennskap til Europa og forståelse 
for prosessene som skjer politisk. 

 

 I Brussel, Haag og andre sentrale byer for europasamarbeid har de ulike hospiteringsordninger. Det er en 
mulighet å opprette faste hospiteringsordninger for ungdom innenfor de områder de fordyper seg i. Det er 
særlig videregående skole som vil kunne tjene på en hospiteringsordning. Den kunne være en del av et 
programfag. Europakontorene i Brussel vil kunne være gode samarbeidspartnere for å få til slike ordninger.  

 

 Gjennom sitt formannskap i BSSSC har Østlandssamarbeidet jobbet strategisk de siste årene for å styrke de 
unges stemme inn i Østersjøstrategien (EUs makroregionale strategi for samarbeid mellom landene rundt 
Østersjøen). Rammen rundt arbeidet har vært «Nothing about us without us». Sammen med noen 
partnerorganisasjoner, som også har fokus på ungdomsmedvirkning, er det gjennomført tre målrettede 
seminarer i forbindelse med Østersjøstrategiens årlige forum – i 2016, i 2017 og 2018. BSSSC/ 
Østlandssamarbeidet er prosjektleder for en større ungdomssatsning i kant med forumet i Gdansk i juni 2019. 
Her vil om lag 100 ungdommer mellom 18 og 25 år fra alle landene i Østersjøsamarbeidet delta i workshops og 
diskusjoner bl.a. om grønn omstilling og bærekraftig produksjon og forbruk (jf. FNs bærekraftsmål). 

 

 I forbindelse med Østesjørådets (samarbeidet mellom regjeringene i landene rundt Østersjøen – representert 
ved Utenriksdepartementene) utarbeidelse av visjoner for organisasjonen mot 2030, ble det gjennomført en 
ungdomssamling som gav innspill til visjonsgruppas arbeid. Samlingen ble gjennomført i nær dialog med lokale 
og regionale Østersjønettverk (BSSSC, Unionen av Baltiske byer og Euroregion Baltic) og en 
ungdomsrepresentant fra hvert land tok del. Ungdommenes innspill er gjenspeilet i visjonsrapporten og hele 
sluttdokumentet fra ungdomssamlingen følger rapporten som vedlegg.  

 

                                                           
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0383 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0383

