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Gruppeoppgave dag 2. 
 
Gruppe 8: 
 
Nettverk 
 
• Hvordan skape nettverk mellom kommunene som deltar i prøveprosjektet? 

o Bruk av Sharepoint 
o Aktiv bruk av Facebook (departementets eksisterende gruppe) 
o Seminar (oppstart, erfaringer) – gjerne på Svalbard 

 
• Finnes det flere som trenger slike nettverk utover kun ungdomsrådene, kommunestyrene 

og kommuneadministrasjonen? 
o Skolene 
o Politikere 
o Foreldre (gjennom FAU og lignende) 

 
• Hva kan slike nettverk brukes til? 

o Bevisstgjøring av egen rolle (slik at man kan se helheten og ikke bare situasjonen 
ut fra eget ståsted) 

o Kunnskaps- og erfaringsutveksling 
o Informasjon og medvirkning 

 
• Hvilke typer nettverk er det behov for? 

o Kommunens hjemmeside der det bl.a. kan legges til rette for å stille spørsmål til 
politikere og administrasjon 

o Digitale arenaer: nettside, Sharepoint, sosiale medier (Facebook, Twitter, Nettby 
osv). 

o Fysiske arenaer: Treffpunkter, møteplasser 
 
Hvordan nå ut til alle ungdom? 
 
• Hvordan nå ut til ungdom i velgergruppen som ikke går i videregående skole? 
• Hvordan nå ut til ungdom som ikke er med i organisasjonene eller ungdomsråd? 

o Personlig henvendelse (brev + brosjyre + postkort), men: ting som oppfattes som 
reklame kastes 

o Oppfordre til mer synlige politikere 
o Kurs for politikere i mediehåndtering 
o ”Opplæring” av media (jf. opplegget til Landslaget for lokalaviser som tidligere år 

har kjørt kampanjer for å lære opp lokalavisene om kommunens virke og hvordan 
formidle info om valget til sine lesere) 

o Lokalavisen kan oppfordres til å ha egen ungdomsside 
o Bruk av lokal tv og radio 
o Egenstyring gir styrket eierforhold jf. ungdomshus på Svalbard der ungdommen 

selv styrer  
o Ungdomsklubben 
o Samling/folkemøte for ungdom 
o Egne arrangementer (for eksempel et møte/samling som avsluttes med konsert) 



 
• Hvilke arenaer kan man gjøre til møteplasser mellom politikerne og disse ungdommene? 

o Det bør gjøres noe med skoledebattene. Kun lokalpolitikere bør få delta der, ev. 
kun lokal fokus på sakene som diskuteres 

o ”Feriesamlinger” for utflyttere (”Velkommen hjem” møter) 
o Grendesamlinger 
o Folkemøter 
o Sosiale medier 
o E-dialog via kommunens hjemmeside 
o ”Ungdom for ungdom”, dvs. ungdomspolitikere lager møtested for ungdom 
o Husk at dersom tiltak settes i verk, må tiltakene følges opp. 

 
 

 


