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HÅNDBOK FOR LOKALE
UNGDOMSRÅD I OSLO
Ungdomsrådets arbeid er viktig, men ikke alltid like
lett. Hvordan skal man oppføre seg som leder eller som
sekretær? Hvordan skal man finne sakene man vil jobbe med, og hva skal man gjøre for å få oppmerksomhet fra media? Alt dette og mer får du svar på i denne
håndboken.
Engasjement er sexy, er du?

Emilie Geist har hatt hovedansvaret for utformingen av teksten til håndboka.
Andreas Svela har lest korrektur. Kirsten Kolstad Kvalø fra Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS har skrevet teksten om rekruttering og Sigrid Alnes
fra BURO har skrevet om aksjonisme og presse. Gabrielle Legrand Gjerdset
har bidratt med støtte som sekretær for Sentralt Ungdomsråd i Oslo og Camilla R. Dukefos fra BURO har samarbeidet tett med Emilie om tekst, lay-out
og struktur. Magnus Moholdt har gjort lay-out og design.

HVA ER ET UNGDOMSRÅD?
Ungdommer er eksperter på å være ungdom; vi vet hvordan det er å være
unge i dag. Det er lett for voksne politikere å glemme hvordan det var da de
var unge, dessuten har mye blitt annerledes siden de var unge selv. Derfor er
det viktig at politikerne har en mulighet til å høre hva ungdommer selv ønsker. Dette gjelder særlig fordi man ikke har stemmerett før man er 18 år, og
dermed ikke har noen mulighet til å stemme frem de som taler ungdommens
sak.
Visste du at i Oslo er 20% av befolkningen under 18 år?
Ungdomsråd gir ungdom et talerør og muligheten til å påvirke sin egen
hverdag og sitt nærmiljø. Derfor er ungdomsråd en av mange viktige brikker
for å oppnå målet om at barn og unge skal bli tatt på alvor, og gi dem innflytelse over politiske beslutninger som angår dem.
Ungdomsråd består som oftest av mellom ni og femten ungdommer. Det varierer fra bydel til bydel hvordan representantene er valgt inn. Noen råd har et
fast antall medlemmer fra hvert av elevrådene, mens andre velger fritt blant
alle ungdommene som bor eller går på skole i bydelen.
Ungdommers rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem selv,
både som individ og gruppe, er forankret i artikkel 12 i FNs konvensjon om
barnets rettigheter. Konvensjonen sier at: «Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedrører det og barnets meninger skal tillegges vekt.»
Ungdomsrådet representerer ungdommers interesser i bydelen, uavhengig av
partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Rådet fungerer over tid, og møtes
ikke bare for å jobbe med én sak man brenner særlig for, men for alle saker
som opptar ungdom. Ungdomsrådet skal være et organ for å fremme ungdomssaker overfor politikerne og beslutningstakere. Et ungdomsråd skal ikke
fungere som politikernes middel for å få gjennomført sin ungdomspolitikk.
Ungdomsråd er lokale hørings- og innflytelsesorgan, på lik linje med eldreråd
og råd for funksjonshemmede.
Ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve,
og det skal fremme ungdommers interesser. For å bidra til dette har ungdomsrådene i Oslo til sammen 1,5 millioner kroner som deles ut til prosjekter av,
med og for ungdom. Rådene mottar søknader om midler, behandler søknadene og støtter prosjektene.
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Lurer dere på om ungdomsrådet deres fungerer optimalt? Det er ikke alltid
like lett å se egne problemer og utfordringer. Gå gjennom denne spørsmålslisten i fellesskap. Svarer dere nei på noen av spørsmålene? Spør dere selv hvorfor svaret ikke er ja, og hvordan dette kan forandres.

HAR DITT UNGDOMSRÅD...
følelsen av at dere blir lyttet til?
engasjement?
motivasjon?
tid?
alders- og interessespredning?
god kontakt med politikerne?
god kontakt med elevrådene?
tilrettelegging fra bydelsadministrasjonen?
fått tilstrekkelig opplæring?
møter som fungerer både sosialt og saklig?
fått alle sakene fra bydelsutvalget som rådet bør uttale seg om?
interessante og motiverende saker og arbeidsoppgaver?
samarbeid med andre ungdomsråd?
blitt kjent blant ungdommene i bydelen?
effektive møter?
godt fordelte arbeidsoppgaver?
medlemmer som er representative for ungdommene i bydelen?
(Hentet fra “Kokebok for ungdomsråd” av Ungdomspanelet i Møre og Romsdal)
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ROLLENE I ET UNGDOMSRÅD
I et ungdomsråd må ansvarsområdene fordeles for at ting skal gå så effektivt
som mulig. Lederen har andre ansvarsområder enn sekretæren. Når du tar på
deg en ny oppgave eller rolle, kan det være lurt å gå gjennom hva oppgavene
dine skal være sammen med resten av rådet. Da kan alle si litt om hva de
forventer, og du vet når du begynner å bevege deg over i noen av de andres
terreng. Et nyvalgt lederteam (leder og nestleder) bør snakke litt om hva de
behøver og forventer fra hverandre. Det er viktig at man sier ifra om man
ikke har tid til å utføre det man skal. Det er alltid noen som kan hjelpe til!

LEDER

Lederen planlegger og leder møtene og har ansvaret for at sakene blir fulgt
opp. Lederen kan også ha oppgaven som ungdomsrådets ansikt utad.

TIPS TIL LEDEREN

▪▪ Planlegg møtene i fellesskap med sekretæren og nestlederen. På den måten
har du oversikt over sakene som skal behandles, og unngår at viktige saker
ikke føres opp på sakskartet.
▪▪ Pass på at alle medlemmene er trygge og tør å ta ordet. Ta særlig vare på de
som er stille under møtene.
▪▪ Ikke vær redd for å kjefte litt en gang innimellom. Er et av medlemmene
alltid for sen, så si ifra.
▪▪ Hvis møtene begynner å spore av, kan du bestemme at dere tar en pause,
eller være streng og komme tilbake til saken.
▪▪ Ha en liste over hvem som vil ha ordet. På den måten blir ingen forbigått.
▪▪ Du har et spesielt ansvar for at alle føler seg velkommen i rådet.
▪▪ Prøv å vente med å si din mening til noen av de andre har kommet på banen
– det kan lett bli til at de andre sier seg enig med deg siden du er lederen.
▪▪ Prøv å bytte om på de faste plassene innimellom. Ofte setter man seg sammen med den samme, så man er trygg. Å sitte med og å bli kjent med andre
er viktig for å få et godt samhold i rådet.
▪▪ Hva med å ta en “medarbeidersamtale” en gang i halvåret? Alle medlemmene får si hva de synes går bra og mindre bra i rådet, og kommer med
tips til hva du kan gjøre bedre som leder. Husk å notere alle de gode rådene
du får. På disse samtalene har du også mulighetene til å oppfordre de mer
stille medlemmene til å prate mer.
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ANSVAR OG FORVENTNINGER

Det er et privilegium å bli valgt inn i et ungdomsråd. Du får et spennende
ansvar, men det er også et ansvar som forplikter. For at et ungdomsråd skal
fungere må alle yte. Hoveddelen av arbeidet gjøres i tiden mellom møtene,
og det er viktig at man på forhånd kjenner sin rolle og sine arbeidsoppgaver.
På møtene blir man enige om hva som må gjøres, og så fordeler man arbeidet
mellom alle representantene i rådet. Representantenes rolle er å gjennomføre sine oppgaver til neste møte. Enten alene eller sammen med andre. Det
er selvsagt greit å ha det travelt, men da er det viktig å gi beskjed til andre i
rådet i god tid slik at oppgavene blir gjort innen fristen. Ved å gjennomføre
sine oppgaver og jobbe jevnt kan man sørge for at rådet fungerer og forblir et
demokratisk organ som ivaretar ungdoms interesser.
Man får møtegodtgjørelse av bydelen for arbeid i ungdomsrådet. Dette er en
kompensasjon for alt det arbeidet man gjør hele måneden. Siden man får betalt er man forpliktet til å følge opp arbeidet i ungdomsrådet utenom møtene.
Man vil også få en mye morsommere ungdomsrådstid hvis man jobber aktivt
og går inn for å gjøre en best mulig jobb for ungdommene i sin bydel. Med
myndighet følger ansvar, med ansvar følger møtegodtgjørelse, og med møtegodtgjørelse følger forventninger og plikter. Til sammen kan dette gjøre at
dere spiller en viktig rolle for ungdommen i bydelen.

TIPS TIL OPPFØLGING AV DELEGERTE ARBEIDSOPPGAVER

▪▪ Ta kontakt tidlig i prosessen. Det hjelper ikke å ringe dagen før oppgaven
skal være gjort.
▪▪ Vær hyggelig – ikke angrip! Spør hva du kan hjelpe til med, eller hva som
er vanskelig om medlemmet sliter med å fullføre oppgaven.
▪▪ Skryt av at oppgaven er ferdig når den er det – da er det større sansynlighet
for at vedkommende ønsker å ta på seg en oppgave igjen en annen gang.

NESTLEDER

Nestlederen er lederens høyre hånd. Er lederen borte, leder nestlederen møtet.
Om lederen føler at hun/han har for mye å gjøre, kan nestlederen hjelpe til, og
overta noen oppgaver.

TIPS TIL NESTLEDEREN

▪▪ Spør lederen om hvordan det går med sakene, og om hun/han har behov for
assistanse. Det er ikke alltid så lett å be om hjelp.
▪▪ Planlegg møtene i fellesskap med sekretæren og lederen. På den måten har du
oversikt over sakene som skal behandles, og unngår at viktige saker ikke føre
sopp på sakskartet.
▪▪ Hold deg oppdatert på sakene, og pass på at du vet hva de handler om. Om
lederen ikke skulle dukke opp, er det din oppgave å presentere dem for rådet.
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MEDLEM

Medlemmene er rådets kropp. De representerer ungdommene i bydelen, enten
de er fra elevrådene, klassene, eller tilfeldig valgt inn.

TIPS TIL MEDLEMMENE

▪▪ Ta plass og gi plass. Alle skal få si sin mening.
▪▪ Ingen ideer er dårlige!
▪▪ Ikke glem at du representerer flere enn deg selv. Se gjennom sakskartet før
møtet. Er du usikker på hva du tror andre ungdommer i bydelen mener, kan
du spørre en venn?
▪▪ Ikke dropp å si noe fordi du synes det virker åpenbart. Dersom du er den
eneste som har tenkt på det men dropper å nevne det, kan det være gode
ideer går tapt.
▪▪ Husk at de andre også er ungdommer. Ikke bekymre deg for om språket ditt
ikke er formelt nok.
▪▪ Les gjennom sakene før møtet og skriv kort hva du mener om hver av dem.
På den måten blir møtene mer effektive, og det blir enklere å ta ordet når du
på forhånd vet hva du skal si!

ARBEIDSUTVALG

Ikke alle ungdomsråd har et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget fungerer som et
styre. De har møter mellom de ordinære møtene, og ofte kan de fatte vedtak
i hastesaker som må behandles før neste ordinære møte. De har, i likhet med
nestleder, en slags høyrehånds-stilling overfor lederen.

TIPS TIL ARBEIDSUTVALGET

▪▪ Fordel ansvarsområder, og følg opp!
▪▪ Det er viktig at dere holder god kontakt, og møtes jevnlig
▪▪ Dere har et ekstra ansvar for å passe på at de andre medlemmene i rådet har
det bra.
▪▪ Kanskje kan dere dele inn i arbeidsgrupper? Hvert AU-medlem blir leder
for sin gruppe, og kan for eksempel arrangere arbeidskvelder og sosiale
aktiviteter.

SEKRETÆR

Sekretæren skal referere møtene, sende ut innkallinger og sammen med leder
sette sakskart for neste møte. Sekretæren er ansatt i bydelen, og blir betalt for
å utføre denne oppgaven. Sekretæren har ikke stemmerett i ungdomsrådet,
skal ikke komme med sine meninger under møtet eller bestemme hvordan
ungdomsrådet skal arbeide. Føler dere at sekretæren er for delakende eller tar
for mye plass, bør dere si det til han eller henne på en hyggelig måte.
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TIPS TIL SEKRETÆREN
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FAGLIG

POLITISK

SOSIALT

Være flink til å stille
opp på møter og
arrangementer.

Gi hjelp til å bli med i de
politiske prosessene og være
med på å både gi råd til politikerne, men også fremme
egne saker.

Være punktlig og presis
– være et godt forbilde
og vise at man prioriterer og respekterer rådet
på denne måten.

Hjelpe medlemmene å
komme inn i systemet
– å forstå og arbeide i
det lokalpolitiske
systemet.

Gi veiledning i hvordan det
politiske systemet fungerer.

Være en av gjengen
ved å le og spøke og ha
en lett og omgjengelig
tone.

Forstå innholdet i
sakene og hjelpe
medlemmene å forstå
helheten.

Være objektiv, men veiledende.

Sette opp ansvarsliste
for matlaging/bestille
pizza. Man blir sulten
av å dra rett fra skole til
møte!

Være oppdatert på
fakta og fag.

Være oppdatert på politisk
utvikling og prosess.

Oppdatert på hva ungdom bryr seg om.

Se saker fra ungdoms
perspektiv og ha
forståelse for deres
måte å tolke på.

Være oppmerksom på hva
som skjer i bydelen.

Ha empati og vise respekt.

Skrive eposter.

Ha teft for å vinkle en sak.

Engasjere ungdommene.

Du er ikke i ungdomsrådet for å si
din mening. Du kan
komme med saksopplysninger, men det er
medlemmene som skal
forme politikken.

Høre på ungdommene, ikke
ta avgjørelser på deres vegne.

Være utadvendt og blid.

Planlegge og å ha god
orden.

Vise at man respekterer rådets medlemmers forståelse
og utgangspunkt.

Ha nese for dårlig
stemning i gruppen
og bidra til at det blir
et godt arbeidsmiljø i
rådet.

ET DEMOKRATISK RÅD
DEMOKRATIET I UNGDOMSRÅDET

Et ungdomsråd skal representere ungdom i kommunen. For at medlemmene i
ungdomsrådet skal være legitime representanter for ungdom, må de velges av
ungdom. Det at medlemmene er demokratisk valgt er nøkkelen til legitimitet.
Et ikke-demokratisk ungdomsråd gir liten troverdighet. Ungdomsråd har blitt
kritisert for å ikke være demokratiske organ. Er målet å styrke lokaldemokratiet og gi ungdom kort vei til politikerne, er det viktig at det formelle også
er på plass. Det stilles andre krav til valg og representasjon i et ungdomsråd,
enn til en arbeidsgruppe eller en prosjektgruppe.

HVORDAN SIKRE MANGFOLD I UNGDOMSRÅDET?

I og med at ungdomsrådet representerer all ungdom i kommunen bør det være
et bredt spekter av medlemmer også. Det er en ulempe om det bare er jenter
i ungdomsrådet, bare ungdom fra en del av bydelen/byen eller bare etnisk
norske. Representativitet og demokrati er store og sentrale tema å diskutere
og man kan underveis oppdage at det å sikre både demokrati og representativitet er en utfordring. Spørsmålet om hvem som skal være med, er en balansekunst. Å få til en bred oppslutning i valgprosessen og lage en god valgordning er første skritt.
Representativitet er viktig, men det har noen fallgruver. Blir man for opptatt
av at alle grupper skal sitte direkte i rådet, er det lett å peke ut ungdommer til
å sitte i rådet, og svekke det demokratiske aspektet. Det kan også oppleves
som veldig urettferdig hvis de ”flinke” skal velges ut av voksne. Det som
er viktig å tenke på når man velger et råd, er at de som skal sitte i rådet er i
stand til å representere andre grupper ungdom enn de selv ”tilhører”. For at
rådet skal ha legitimitet som organ, altså bli tatt på alvor, er det viktig at rådet
består av ungdom som kommer fra ulike gjenger, klubber og steder i bydelen
eller i Oslo kommune.
En del ungdomsråd opererer også med at de som vil, som melder sin interesse
og er engasjerte, skal få lov til å bli med. Det er viktig for kontinuiteten og
kraften til ungdomsrådet at representantene som stiller til valg er engasjerte
og motiverte. Det kan derfor være lurt å bruke litt tid på valgprosessen. Det er
viktig å gi god informasjon til mange forskjellige miljøer, og å gi hver kandidat mulighet til å presentere seg selv og sin motivasjon tydelig.
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VALG AV NYE MEDLEMMER

HVORDAN VELGE?

TIPS TIL Å INFORMERE OM VALGET

Det finnes ulike måter å velge representanter på. Her er noen forslag til demokratiske valgmetoder

Undersøk om det er fellessamlinger på skolen dere vil besøke. På den måten
får dere informert hele skolen, eventuelt et helt trinn på en gang, og dere slipper å gå innom hver enkelt klasse.

HVIS DERE HAR PLANER OM Å BESØKE EN KLASSE, ER DET NOEN TING DU BØR TENKE PÅ FØR DERE GÅR IGANG:
▪▪ Spør alltid læreren i klassen dere skal inn i på forhånd. Vil dere inn i alle
klassene på en skole, snakk med rektor. Kanskje kan han/hun fortelle det til
alle lærerne, slik at alle vet om det.
▪▪ Bruk kort tid på fremføringen
▪▪ Del dere. Gå to og to i klassene og planlegg hvem som går hvor. Da går det
fortere i tillegg til at alle får pratet.
▪▪ Fordel det dere skal fortelle, så ikke én står helt stille.
▪▪ Forbered dere. Forklar hva ungdomsrådet er og hva dere gjør. Fortell så om
hva dere vil (informere om valg i dette tilfellet).
Kanskje dere kan gjøre noe litt annerledes? Del ut en pepperkake til hver, be
alle om å sitte på pultene, gjør noe som fanger oppmerksomheten og hjelper
elevene med å huske dere.
Still gjerne spørsmål til klassen for å engasjere dem. For eksempel vet dere
hva ungdomsrådet er?

TIPS TIL SELVE VALGET

▪▪ Ha valgurnene åpne hele valgdagen, gjerne i kantinene eller samlingssteder
på skolene i bydelen. Pass på at de er åpne etter skoletid også.
▪▪ Heng opp plakater om hvor valgurnene befinner seg
▪▪ Lag et oppslag for hver av ungdommene som stiller til valg. Der står kort
om hvem de er, og hva de vil utrette i ungdomsrådet. Disse henges opp i
valglokalet, så de som stemmer vet hvem de kan velge mellom.
▪▪ Slå sammen valget med et annet stort arrangement på skolen. Kanskje kan
de som har stilt til valg komme og si noen ord hver?
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UNGDOMSKONFERANSE ELLER PÅ UBUM

På en Ungdomskonferanse eller på UBUM (se s. 55) får man vite hva en
større gruppe ungdom i nærmiljøet mener. Det foregår oftest ved å samle
ungdom i bydelen, for eksempel på skolen eller ungdomsklubben. Da kan
ungdom muligheten til å gi innspill på konkrete saker til ungdomsrådet og
politikerne. Det er det konkrete som engasjerer! Under konferansen kan man
arrangere valg og gi ungdom mulighet til å stille som ungdomsrådskandidater.
Fordel: Direkte valg. Alle har muligheten til å stille og stemme.
Ulempe: Liten oversikt over hvor mange som får informasjonen om møtet og
hvor mange som møter opp. Hvis halvparten av de som stiller opp kommer
fordi er kandidater til ungdomsrådet, blir det ikke et rettferdig og godt valg.

HER ER NOEN TIPS TIL VALGORDNING

▪▪ Valg fra ulike skoler sikrer geografisk spredning og åpner for både organisert og uorganisert ungdom.
▪▪ Dersom det finnes både ungdomsskoler og videregående skoler får man
også en spredning i alder
▪▪ Det går også an å sikre den geografiske spredningen gjennom ”valgkretser”
slik det blir gjort ved for eksempel stortingsvalg.
▪▪ Hold av noen plasser til grupper ungdom som er underrepresentert, for eksempel lærlinger, minoritetsungdom eller lignende.
▪▪ Få fram i valgprosessen hvorfor mangfold er viktig og få representantene til
å presentere seg og sine visjoner.

ALLMØTE PÅ SKOLEN

Ungdomsrådet presenterer seg og sitt arbeid foran hele skolen. Kandidater har
meldt seg på forhånd og presenteres på møtet. Elevene har mulighet til å delta
i et skriftlig valg av kandidater.
Fordel: Mange ungdommer er til stede og har mulighet til å delta i valget.
Ungdomsrådet får profilert seg for mange på en gang.
Ulempe: Metoden krever grundig samarbeid med skolen noe som kan være
tids- og arbeidskrevende. Ungdomsrådet og kandidatene må også være
modige og kunne stå foran en stor forsamling.
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TIPS

Er noen nervøse for å ta ordet i en stor forsamling? Gjør som ungdomsrådet i
Nordre Aker i Oslo – lag en video der hver kandidat får presentere seg selv og
svare på hvorfor de vil sitte i ungdomsrådet og hva de ønsker å bidra med.

ELEVRÅDENE ARRANGERER VALG

Ungdomsrådet tar kontakt med elevrådene som arrangerer valg i klassene
eller ber kandidater melde seg. Elevrådet går selv inn for en eller flere representanter for skolen.
Fordel: Elevrådene skal være demokratiske strukturer og representerer
skolen. Å samarbeide med dem er positivt for ungdomsrådet.
Ulempe: Det er vanskelig å kontrollere hvordan det enkelte elevråd gjennomfører valget og om de gjør det.

BREV TIL ORGANISASJONENE

Mange ungdomsråd har valgperiode på 1 år. Før man setter valgperioden er
det viktig å tenke over hvor langt representantene kommer på et år. ”Det tok
jo et år å skjønne hvordan ting fungerer her” sier mange ungdomsrådsmedlemmer. Opplæring og samkjøring av rådsmedlemmene tar tid, det samme
gjør det å forstå kommunal saksbehandling og rutiner. En valgperiode på 2 år
gir representantene mer tid til å sette seg inn i systemet. Det andre året kan de
benytte seg av kunnskap og erfaring som de har tilegnet seg i det første.

TIPS

En god idé kan være å ha en valgperiode på to år og så ha halvparten av rådet
på valg hvert år. Slik kan man både sikre kontinuitet og fornyelse. Dersom
alle er på valg samtidig kan det være en idé å ha en viss overlapp mellom
gamle og nye representanter slik at man sikrer at informasjon og kunnskap
blir videreført.
Tekst fra BLD sin Håndbok for Ungdomsråd (2006)

Ungdomsrådet kan henvende seg til organisasjoner og klubber og be dem
velge en representant.
Fordel: Flere miljøer, aktiviteter og deler av kommunen blir representert.
Ulempe: Man når organisert ungdom, men ikke uorganisert ungdom. Vanskelig å kontrollere hvordan den enkelte organisasjon gjennomfører valget og
eller om de bare oppnevner representanter.

ELEKTRONISK STEMMEAVGIVNING

Bruk skolens nettsider, legg ut kandidatlister og prøv en moderne metode. La
skolens elever gi sin stemme på nettet.
Fordel: Dette er en ny metode som kan engasjere mange.
Ulempe: Metoden krever en del forberedelse og tilrettelegging av tekniske
løsninger.

VIKTIG Å HUSKE PÅ
GI GOD INFORMASJON!

Både de som stiller som kandidater og de som stemmer må få god info på
forhånd om hva rådet er og hva vervet innebærer.
Det er viktig å vite hva man går til og ha realistiske forventninger. Vervet i
ungdomsrådet tar tid, det forventes at medlemmene i rådssammenheng er
partipolitisk nøytrale og at de forbereder seg til møtene og leser sakspapirene.
De bør også få informasjon om at de har rett til inntil 14 dager fri fra skolen
til organisasjonsarbeid, møter og annen aktivitet med ungdomsrådet.

FOTO: Marius Hauge

VALGPERIODE

Det er ikke demokratisk at representanter i ungdomsrådet sitter på ubestemt
tid. Man må alltid ha en valgperiode og slippe andre til.
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OM Å REKRUTTERE FOLK OG Å GJØRE SEG SYNLIG

Nordmenn er verdensmestere i deltakelse. Statistikken taler for seg selv: 10
millioner medlemskap i frivillige organisasjoner, 115 000 årsverk lagt ned
årlig i frivillig arbeid og verdensrekord i andel av befolkningen som deltar i
noen form for arbeid i organisasjoner, styrer og råd. Da trenger man vel ikke å
gjøre noen særlig innsats for å rekruttere folk?
Kanskje nettopp derfor er det ikke så enkelt. Alle med noe erfaring fra ungdomsråd eller en frivillig organisasjon vet at rekruteringen ikke gjør seg selv:
selv de aller mest populære stedene å engasjere seg er ikke selvrekrutterende.
Også i en stor organisasjon som Røde Kors legges det ned tid, penger og
krefter for å få enda flere på laget og å gjøre seg kjent blant flere.
De fleste av oss har opplevd å bli rekruttert til noe. Ofte er det slik at det at
noen rekrutterte deg, fører til at du senere legger ned masse tid og krefter i
noe som du knapt visste hva var fra før. Mange oppgir at årsaken til at de ikke
er medlem av eller aktiv i en bestemt organisasjon, er at ingen har spurt dem.
Denne artikkelen handler om hvordan man kan være nettopp den som spør
noen, slik at de får ut fingeren og blir aktive brukere eller deltakere i ungdomsråd.

HER ER DERFOR TI BUD FOR DEN GODE REKRUTTERER:
1. VÆR STOLT OG IKKE UNNSKYLD DEG!

Du får ikke noen til å bli med hvis du ikke har trua på det du rekrutterer dem
til. Du synes jo at det er gøy, fint og lærerikt å være med i ungdomsråd – det
er den følelsen du skal formidle når du skal få med flere. Ikke si “unnskyld
for at jeg spør deg, du synes sikkert ikke dette er noe interessant”, men vær
selvsikker og hold på oppmerksomheten til den du snakker med.
Tenk også over hva du egentlig rekrutterer folk til. Ungdomsrådet vil jo helst
ha med folk som er opptatt av ungdomsdeltakelse og konkrete saker i sine liv
– ikke folk som er opptatt av møtegodtgjørelse eller vil ha seg en god grunn
til å være borte fra skolen. Det er greit å nevne «frynsegodene» som kommer
med å være med i ungdomsråd, men først og fremst skal du formidle at ungdomsråd er viktig og gøy i seg selv.

2. VÆR INKLUDERENDE.

Det kan ikke sies for mange ganger: Det finnes bra folk i alle typer samfunnslag, og uavhengig av deres funksjonsevne, religion, hudfarge, seksuelle
orientering, politiske orientering eller alder. Folk trenger ikke å likne på deg
for å være interessante. Husk også at det som regel ikke er noe problem å
tilrettelegge for folk sine spesielle behov, som behov for spesiell mat eller
spesialtransport.
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Inkludering handler imidlertid ikke bare om hvilke typer folk man tar med.
Det handler også om hvordan man oppfører seg overfor de man vil rekruttere.
En viktig ting å huske på her er at internhumor er inkluderende for alle som
er på innsiden, men ekstremt ekskluderende for de som er på utsiden. Tenk
derfor over hvordan dere fremstår. Ingen tør å hekte seg på det som ser ut
som en stor og skummel vennegjeng som man ikke er i nærheten av å skjønne
humoren til.

3. VÆR SYNLIG

Forutsetningen for at folk skal bli med i eller benytte seg av ungdomsrådene
er at de vet om dere, og det er deres eget ansvar å gjøre dere synlige for alle i
målgruppen. En felle som flere og flere går i for tiden er å tro at synlighet er
ensbetydende med Facebook. Det er feil. Facebook og andre sosiale medier
har en viss effekt når det gjelder synliggjøring, men den store ulempen er at
det er svært enkelt for brukerne å sortere vekk de inntrykkene de ikke ønsker
å forholde seg til akkurat da. Her er noen forslag til andre arenaer å gjøre seg
synlige på:
Skolebesøk og stand: De politiske partiene bruker mer og mer tid på å
snakke med folk direkte framfor gjennom et medium, ved å dra på dør-til-døraksjoner og å stå på stand. Ungdomsrådene kan nå folk direkte ved å stå på
stand eller gå på klassebesøk. Trikset er å prøve å få snakket med flest mulig.
Konserter og andre ungdomsarrangementer: Tenk utradisjonelt! Du møter
mange flere ungdommer dersom du drar på en ungdomskonsert og deler ut
flyers der, enn hvis du henger utenfor Rådhuset en hel dag. Tenk at du kan få
folk til å bli interessert i ungdomsrådenes arbeid ved å ta utgangspunkt i deres egne interesser – oppsøk en skatepark og fortell litt om hva dere ønsker å
gjøre for å bedre ungdoms kulturtilbud.
Media: Det er ikke så vanskelig som man tror å komme på i media, og dessuten kan man få hjelp fra noen i sekretariatet. Et leserinnlegg i en middels
stor avis har et mangedoblet antall lesere i forhold til de aller fleste blogginnlegg, og det tar nøyaktig like lang tid å skrive. Også med tanke på media går
det an å være utradisjonell: Kanskje går det an å få en artikkel om ungdomsråd i en skoledagbok? Kanskje noen du kjenner i et musikkmiljø utgir en
fanzine der det er plass til dere?

4. TA DIREKTE KONTAKT

Å sende ut en massemail er enkelt, men langt mindre effektfullt enn å ringe
folk eller kontakte folk direkte. Dette er velkjent blant alle som driver med
rekruttering. Fellesmailer får de fleste av oss mange av hver eneste dag, mens
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det at noen ringer deg for å høre om du vil være med på noe skjer langt sjeldnere. En mellomløsning når du ikke har mulighet til å ringe alle sammen er å
bruke en personlig form når du kontakter dem på sms eller mail, for eksempel
ved å skrive inn fornavnet deres i mailen.

Tenk også over symbolbruken deres og hvilken fremtoning det gir. Når fem
medlemmer fra ungdomsrådet dukker opp på skolebesøk og alle sammen har
på seg en Unge Venstre-t-skjorte er det ikke rart om folk blir litt skeptiske til
om dette bare er lureri. Sørg for å se så “nøytral” ut som mulig når du skal
rekruttere folk.

5. FÅ FOLK TIL Å FØLE SEG ØNSKET

Alle mennesker er avhengig av skryt og ros, og mange av de store valgene vi
tar påvirkes av utsikten til å få gode tilbakemeldinger (tenk for eksempel på
når man velger fag og utdanning). Du trenger ikke kjenne folk så godt for å
finne noe bra å si om dem, og det kan du bruke når du rekrutterer. Prøv ting
som”du sa så mye bra på det møtet, er ikke du interessert i å stille til ungdomsrådet?” eller “du som er så flink i samfunnsfag, vi kunne trenge noen som
deg hos oss!”
Husk på at du har ansvar for at folk skal føle seg ønsket også når de har blitt
rekruttert inn. Det skal være rom for nybegynnerfeil, og det er ikke greit å le
av folk når de for eksempel ikke vet hvem som er ordfører i Oslo eller hva
«bystyrevedtak» betyr. Folk som ikke føler seg ønsket forsvinner før du aner.

6. BESKRIV KONKRETE HANDLINGSALTERNATIVER

Folk må vite helt konkret hva de sier ja til når du ønsker å rekruttere dem.
Konkrete handlingsalternativer i nær fremtid er også viktig for at folk skal få
forståelse for hva slags aktiviteter de kan vente seg. I den grad det er mulig,
bør du også beskrive at du kan være engasjert på flere nivåer – ikke alle har
like mye tid. Det laveste nivået kan for eksempel være å ikke sitte i ungdomsråd, men å få tilsendt info om viktige saker en gang i blant for å være rådgiver
for rådsmedlemmene, neste nivå kan være å bli vararepresentant og så videre.

9. BRUK BETYDNINGSFULLE PERSONER

Noen mennesker kommer i media og blir lyttet til nesten uansett hva de sier.
Disse folkene heter for eksempel Fabian Stang eller Tone Damli Aaberge.
Ikke alle kjendiser vil kunne si noe smart om ungdomsråd, men noen av de
kan være verdt å prøve som blikkfang. Spør vennene deres i det kule bandet
om de kanskje kan si noe om å være engasjert når de spiller på Ungdommens
Kulturmønstring, hør om ordføreren kan skrive noen ord om ungdomsrådet
til en brosjyre som dere skal dele ut på skolene, eller be rektor si litt om ungdomsrådet i åpningstalen ved nytt skoleår.

10. HA FOKUS PÅ REKRUTTERING HELE ÅRET

Dersom man tenker at man bare skal rekruttere en uke i året eller akkurat
rundt de dagene det skal velges inn nye folk, vil man gå glipp av svært mange
ressurspersoner. Da er det bare de som tilfeldigvis var på de stedene dere var
og som fikk med seg informasjonen som kan bli rekruttert. Fokus på rekruttering bør være der hele året – skriv opp navnet på de som er interessert mellom valgene og kontakt de når det blir aktuelt.
Snakk om rekruttering på møter og samlinger og skryt av de som er gode til
det. Gjør det gjerne til en fast aktivitet (for eksempel rullerende ansvar for
skolebesøk hver måned) og gjør det til en sosial greie der man gjør noe hyggelig sammen etterpå og snakker om erfaringene fra dagen.

7. UTNYTT MEDGANGSVIND

Ikke undervurder effekten av at folk flest ofte ønsker å «være der det skjer»!
Dette er et velkjent fenomen fra for eksempel fotball (hørt om begrepet medgangssupporter?) politikk og organisasjonsliv. Når det går bra i arbeidet dere
gjør, enten det gjelder at mange flere vil være med eller at dere får bra gjennomslag for sakene deres, fortell om det med store bokstaver! Da vil enda
flere synes at dere er kule og ønske å ta del i arbeidet deres.

8. HA EN RIKTIG FREMTONING

Husk på at folk helst skal kjenne seg litt igjen i dere for at de skal få lyst til å
være med. Dette gjelder for eksempel språket dere bruker – det er ikke lurt å
snakke som en byråkrat selv om dere har lært mange nye ord mens dere har
vært med i ungdomsrådet. Tenk at dere skal rekruttere den dere var før dere
ble med i ungdomsrådet.
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HVA ER ET GODT MØTE?
Å delta på møter er noe man gjør ofte som medlem av et ungdomsråd. Ungdomsrådene i Oslo har vanligvis et møte i måneden. Men hvordan gjennomfører man et møte på en god måte? Og hvordan skal man oppføre seg? Vi skal
se på 10 bud for et godt møte, som ble funnet på av en samling av medlemmer fra de ulike ungdomsrådene.

10 BUD FOR ET GODT MØTE!
ALLE MÅ FÅ MULIGHETEN TIL Å SI NOE

Noen medlemmer har kanskje sittet i rådet i mange år, mens andre er helt ferske. Noen er sjenerte av natur og andre igjen er ikke redde for å ta ordet. Men
det betyr ikke at alles meninger og tanker ikke er like viktige. Et godt tiltak
for å sørge for at alle får sagt noe er å ta runder hvor alle får delt sin mening
før man går til debatt.

INKLUDERE ALLE PÅ EN GOD MÅTE

I et råd er det kanskje noen som går på samme skole og kjenner hverandre
godt, mens andre ikke kjenner noen. I stedet for å lage klikker, så er det fint å
veksle på hvor folk skal sitte fra gang til gang. Det er også fint å høre på alles
meninger.

HOLDE SEG TIL TEMA, ROM FOR TULL OG TØYS I PAUSENE

Det er mye morsomt man kan si og mye morsomt man tenker på under møter.
Og kanskje var alle på den same konserten forrige helg, og bare må snakke
om den. Det er supert! Men kanskje ikke under selve møtet? Legg inn pauser,
eller legg opp til sosialt samvær etter møtet, så kan man tulle og tøyse så mye
man vil da.

FANG OPP GODE IDEER, SETT DE SOM EVENTUELT, ELLER MELD DE OPP TIL NESTE MØTE

Ofte kommer noen med kjempegode ideer som man rett og slett ikke har tid
til å diskutere på det møtet. Derfor er det viktig å skrive ned de gode ideene,
og be sekretæren sette de opp på møtekartet for neste møte. Kanskje medlemmet som kom med ideen har lyst til å forberede saken?

LESE SAKSPAPIR PÅ FORHÅND, MØT FORBEREDT

Møtene går utrolig mye fortere dersom alle har lest sakspapirene på forhånd.
I tillegg har mange kanskje gjort seg opp en mening eller kommet med argumenter på forhånd, slik at debatten og resultatet blir bedre.
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LES LOKALAVISA, FØLG MED I LOKALMILJØET

Ungdomsrådet skal jobbe for all ungdom i sin bydel. Derfor er det viktig å
følge med på hva som rører seg av engasjement, arrangementer, problemer og
utfordringer i bydelen. Mye av dette står det om i lokalavise, dittoslo.no og
Aften. Er det en sak du vet skal opp på neste møte som du tror mange har en
mening om, kan det være lurt å spørre hva venner, folk på ungdomsklubben
eller i klassen din syns om problemstillingen.

FASTE SAKER: SUR-ORIENTERING, ELEVRÅDSORIENTERING, ”ÅPEN HALVTIME”, EVENTUELT

I Sentralt Ungdomsråd (SUR) kommer det saker som dreier seg om det som
skjer på Rådhuset og i Byrådsavdelingene. I tillegg skal alle lokale ungdomsråd fortelle hva de gjør i sin bydel. SUR-representanten burde derfor orientere
de andre om hva som skjer. Om ungdomsrådet i din bydel har en spesiell
utfordring kan det også være lurt å be SUR-representanten ta det opp på de
sentrale møtene – kanskje en annen bydel har en god løsning? Det er også
fint å få inn orienteringer fra elevrådene. Åpen halvtime brukes av mange
ungdomsråd, og er et tilbud for ungdom som vil legge frem saker eller problemstillinger for ungdomsrådet. Kanskje man kan invitere noen hit i stedet for
å vente på at de skal ta kontakt selv?

MØT PRESIST, SETT AV TID TIL HELE MØTET

Noe av det mest irriterende i et møte er når noen må gå tidligere, eller når
noen kommer for sent. Naturligvis er det noen grunner som er godkjente, men
det bør unngås. Når man har blitt valgt inn i et ungdomsråd har man fått et
ansvar, og å sette av en kveld i måneden hører med.

AKTIV LYTTING, VÆR ÅPEN FOR NYE IDEER

Å lytte aktivt betyr å se på personen som snakker, vise at du følger med, og
tenke over det han eller hun sier. Legg bort facebook, sms og bondesjakken
og følg med.

RESPEKTER HVERANDRE, OG MØTELEDERS AUTORITET

På møtene er det møteleder som bestemmer, og det må alle respektere. Rekk
opp hånda, motta et nikk fra møteleder og vent på din tur. Ingen setter pris på
avbrytelser.

(SERVER MAT)

Det er lurt å ha mat, i tillegg til frukt og masse vann. Ingen klarer å tenke
gode tanker med hodepine og kjempesult. Dessuten er det lite som smaker så
godt som gratis mat.
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ULIKE MÅTER Å FØRE EN DISKUSJON PÅ:

▪▪ Runde der alle prøver å nevne en ny ting/et nytt argument
▪▪ Kaste ball, den som har ballen prater
▪▪ Diskutere i mindre grupper - presentere det man kom frem til i guppene
▪▪ Skriv ned tankene dine på en post it-lapp, så leses alle opp (God når man
idémyldrer)

TEGN TIL MØTET
FINGER’N I VÆRET (PEKEFINGEREN ALTSÅ!)

Da tegner du deg til innlegg, som det heter. Det betyr at
du vil si noe om en sak, noe som ikke noen andre har sagt
tidligere i saken. Hold handa i været til du ser at ordstyrer
har notert seg navnet ditt.

Det er viktig å ha det moro og leke under et møte.

TO FINGRE SOM EN V (SLIK CHURSHILLS VICTORY-TEGN)

Da tegner du deg til replikk. Replikk betyr at du vil kommentere på det innlegget som holdes, og du får snakke
med det samme, før neste person som holder innlegg.

T FOR TIL DAGSORDEN ELLER SAKSOPPLYSNING

Hvis du har noe som ikke kan vente av informasjon
til møtet, som for eksempel debatten blir overopphetet og det er behov for en pause, noen debatterer en
sak på feil premisser eller det blir diskutert noe som
tilhører en annen sak, må du bryte inn. Da bruker
du dette tegnet. Men HUSK: Saksopplysninger skal
IKKE være meningsbærende!

Påvirkningstorg med saker fra Ungdommens Nasjonalforsamling 2010. FOTO: Marius Hauge
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Samarbeidskontrakt

Samarbeidskontrakt

Denne kontrakten inngås mellom:

Når man skal starte et arbeid i en ny gruppe, kan det være lurt å skrive en
samarbeidskontrakt. Denne kontrakten bør inneholde momenter som både berører
praktiske sider ved samarbeidet og spørsmål som omhandler hvordan samarbeidet skal
foregå. For å hjelpe litt med å finne en god balanse og struktur i dette, foreslås noen
spørsmål som man bør ta stilling til før man skriver avtalen.
Først tenker du gjennom spørsmålene og svarer for deg selv uten å snakke med de andre i
gruppen. Deretter tar man noen runder på hva alle har svart på de ulike punktene.
Grunnen til at man først svarer individuelt, er at når man har en nystartet gruppe kan det
være vanskelig å få frem ulike oppfatninger kun gjennom gruppediskusjon.

5 ……………………………………………….;

2 ……………………………………………….;

6 ……………………………………………….;

3 ……………………………………………….;

7 ……………………………………………….;

4 ……………………………………………….;

8 ……………………………………………….;

I: Målene for vår gruppe er:

Følgende spørsmål anbefales diskutert:

(Her inngår forhold som berører både samarbeid og praktisk arbeid.)
Helt uenig

Gruppedeltakerne skal i fellesskap utarbeide spilleregler for gruppen
som blant annet omhandler oppmøtetider og forberedelser.
De som prater mye må lære å dempe seg, og de som sier lite bør bli
mer aktive.
Den beste måten å lære av hverandre på og bygge noe sammen, er når
hver enkelt begrunner sine standpunkter og forklarer sine måter å
tenke på.
Å diskutere en sak før man har satt seg inn i den på forhånd, fører
bare til forvirring og er bortkastet tid.
Det er bedre å være åpen om at man ikke forstår, enn at man faller
utenfor diskusjonen.
Gruppen skal arbeide mest med å få gjennomslag for de fem
prioriterte sakene fra vår bydels ungdomskonferanse/UBUM.
Hver enkelt er ansvarlig for at ungdom på deres skole skal kjenne til
arbeidet i ungdomsrådet.
Hver enkelt er ansvarlig for at problemstillinger formuleres slik at
alle kan bidra.
Det er viktig for et godt samarbeid, at man kan ha en åpen og direkte
diskusjon på den enkeltes deltakelse og funksjon i gruppen.
Hvis det oppstår konflikter i gruppen, tar vi kontakt med sekretæren
vår eller leder i rådet før det utvikler seg til en fastlåst konflikt.
Etter hvert møte er det fint å avslutte med en evaluering av ens egen
og andres innsats, før man går videre og ser på de konkrete
arbeidsoppgavene til neste gang.
Det er i orden at den enkelte snakker med andre utenfor gruppen om
sine egne opplevelser av samarbeidet, men det er ikke i orden å
snakke om andres holdninger og meninger.

1 ……………………………………………….;

usikker

Helt enig

II: Slik skal vi nå våre mål:
(Nevn forhold som berører paktiske og relasjonelle forhold: Møtetider, fravær, rollefordeling, beslutningsprosesser, milepæler,
veiledning på prosess og produkt, konflikthåndtering, ris og ros, gruppeklima m.m.)

Oslo, den

/
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Underskrifter
Kontrakten er laget med inspirasjon fra NTNU sitt tverrfaglige samarbeidsfag Eksperter i team (www.ntnu.no/eit)
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HJELP, INGEN VET HVA VI
DRIVER MED!
Det er mange utfordringer som ungdomsråd, og en av dem er at folk i bydelen, på skolen eller i kommunen ikke vet hva ungdomsrådet er eller hva det
arbeider med. Denne delen henger sammen med kapittelet om rekruttering.

JUNGELTELEGRAF

Snakk med venner og folk dere kjenner om ungdomsrådet. Husk alltid at den
måten dere snakker om rådet på vil være avgjørende for den oppfatningen
folk får av rådet. Jungeltelegrafen er en veldig bra måte å spre informasjon og
engasjement på – så bare fortell!

INTERNETT

Hvis dere vil lage hjemmesider er det nok best at noen i rådet som er interessert i data og har lyst til å jobbe litt med det tar ansvar for å lage og drifte
sidene. Andre kan f. eks være med på å skrive tekst til sidene.
Vi skal ikke gå inn på her hvordan dere lager en hjemmeside. Kanskje har
noen i rådet erfaring, kanskje har de hjemmesidekurs på ungdomsklubben
eller et annet sted. Å prøve å lage en hjemmeside er uansett en god erfaring.
Husk bare å gjøre den mest mulig ferdig før der legger den ut og reklamerer
for den!
Det er ingen vits med hjemmesider dersom ingen vet om sidene. Det er heller
ingen vits å satse stort på nettsider dersom ingen oppdaterer dem jevnlig.
Reklamer for sidene, få andre til å legge ut linker. Ta bort all gammel informasjon og legg kontinuerlig ut ny info!

NYHETSMAIL

Internett kan også brukes som en informasjonskanal ellers. Hva med å lage
en e-post liste til de lokale politikerne og sende ut informasjon om hva ungdomsrådet driver med. Hvis de får jevnlig informasjon fra dere, er det også
mye lettere å ta opp ting om det skulle være noe. Dere kan også sende kort på
e-post for å fortelle hva dere synes om en sak.

SKAPE BLEST

”Det er jo ingen som vet at ungdomsrådet finnes en gang!” Et tema som stadig vender tilbake når ungdomsråd skal ønske seg tema for opplæring er PR.
Hvordan kan man formidle hva ungdomsrådet er og gjør til resten av ungdomsmiljøet og til politikere og mannen i gata?
Første bud er kreativitet!

NOEN TIPS TIL PR-JOBBING

Tenk på hva som ville engasjert deg! Hvis du ikke tror du ville lest en plakat,
så bruk et annet virkemiddel.
Velg en PR-sjef. PR er en viktig oppgave, og hvis én har ansvaret blir det
gjerne tenkt på. Det kan godt være en som er PR- og pressesjef, eller to som
gjør dette sammen.
Bestem målgruppa. Hvis dere skal informere til ungdom, skriver dere slik at
ungdom skjønner det. Skal dere skrive til politikerne skriver dere kanskje litt
annerledes. Ikke prøv å skrive til alle på en gang, da kan informasjonen fort
bli forvirrende.
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PRESSEMELDING

I forkant av en aksjon er det lurt å kontakte pressen så flere får vite om saken
det aksjoneres for. Da kan det være lurt å skrive en pressemelding. Journalister er sultne på gode saker, men iblant er de ganske late, og setter pris
på pressemeldinger som de kan klippe rett inn i en sak. Derfor er det viktig
at pressemeldingen er godt skrevet, og at den forteller mye med få ord. Her
kommer noen tips til hvordan skrive en god pressemelding.

OVERSKRIFT

Pressemeldinger må alltd ha en overskrift. Den skal være saklig og informativ, og formidle hva som er det viktigste. Overskriften skal likne på en avisoverskrift. Prøv å få med et sitat, evt. et verb, det vil gjøre overskriften mer
levende.

HOVEDBUDSKAP FØRST

Bestem deg for hva som er hovedbudskapet, og få det fram i ingressen, som
også skal inneholde konklusjonen/resultater. De første setningene i en pressemelding bør gi svar på følgende: Hva, hvem, hvordan, hvorfor, hvor og når.

FALLENDE I VIKTIGHET

I pressemeldinger skal det viktigste stå først, det minst viktige til slutt. Tenk
deg at du skal kunne kutte pressemeldingen nedenfra uten at det får betydning
for hovedpoenget.

SI DET KORT

En pressemelding skal ikke være mer enn en A4-side.

SI DET GODT

Si det enkelt, hold deg til et hovedbudskap og bruk dagligspråk. Forklar
hvilken betydning saken har for folk flest. Les gjennom teksten flere ganger,
og sørg for at den ikke inneholder skrivefeil og at alle navn er korrekt stavet.

NYHETER

OSLO - KØB

Navn og tittel på kontaktpersoner med
telefonnumre og e-postadresser må
alltid være med. Kontaktpersonene må
være tilgjengelige når pressemeldingen
er sendt ut, og videre ut over dagen og
kvelden.

LAN
JULE

Administrasjo
kr 25,- pr. bes

WWW.D

UTSENDELSE AV PRESSEMELDING

Den raskeste og billigste formen for
utsending av en pressemelding er gjennom e-post.
Husk at en del journalister krever
eksklusivitet. Det vil si at du må love å
ikke snakke med noen andre journalister om akkurat den saken før saken er
trykket.
Legg gjerne ved bilder fra arrangementet eller av rådet

LESERINNLEGG

De fleste politikere leser avisen, og er
opptatt av leserinnlegg. Det å skrive
et leserbrev tar ikke så lang tid, og det
er ikke så vanskelig å få på trykk, så
lenge man følger noen forholdsregler.
Husk å sjekke hvor mange tegn/ord du
har til disposisjon før du begynner å
skrive. De fleste aviser har standardlengde på leserinnleggene, og om du
sender inn et for langt leserinnlegg kan
det bli klippet til, men mest sannsynlig
blir det ikke trykket.

Sara Sharif og Hassan Ali Syed synes det er kult at de får si sin mening, men håper at forslagene
fra dem og andre Oslo-ungdommer tas på alvor.

Unge råd til
politikerne
Sara (16) ønsker
billigere kollektivtransport, mens
Hassan (17) vil ha
gratis fritidstilbud.
Sammen med andre
ungdommer har de
laget 10 råd til
inkluderingsutvalget.

Råd til inkluderingsutvalget
Elevrådet må bli hørt, og trenger penger for å gjøre skolen bedre
Fritidsklubbene må være åpne oftere og lengre, og det må være flere
og gratis tilbud og aktiviteter
Endre regelverket, slik at man kan bytte skole dersom man mistrives.
Ny og bedre lærereform
Politikerne må ta sakene fra Ungdommens Bystyremøte mer seriøst
Bedre og billigere kollektivtransport
Flere gratis fritidstilbud (eks: følge opp kulturkortet)
Bedre informasjon og veiledning om valg av videregående skole og
videre studier
Flere ungdomsboliger og enklere å få stipend om man er enslig
Forberede ungdommer på fremtiden, opplæring i å søke jobb
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WASIM K. RIAZ
MONICA STRØMDAHL (foto)
– Vi ønsker flere gratistilbud
og aktiviteter for de unge.
Mange har ikke råd til fritidsaktiviteter, og faller utenfor,
sier Hassan Ali Syed (17), leder
i ungdomsrådet i Søndre
Nordstrand.
– Billigere
kollektivtransport for ungdom er også viktig, påpeker Sara Sharif (16).
Sammen med 30 ungdommer fra organisasjoner og de
lokale ungdomsrådene i bydelene har de laget 10 råd og en
rapport som i går ble overlevert inkluderingsutvalget som
er nedsatt av Regjeringen. De
fleste unge som har vært med
på å lage rådene, har minoritetsbakgrunn. Likevel har de
prioritert 10 råd som alle unge,
uansett hudfarge, kan kjenne
seg igjen i.
– Vi ønsker for eksempel
bedre informasjon og veiledning om valg av videregående.
Dette er et forslag som er viktig for alle, særlig for unge
med minoritetsbakgrunn som
har foreldre som ikke er kjent
med det norske skolesystemet,
sier Hassan som også er elev-

Inkluderingsutvalget
Nedsatt i statsråd i april. Skal
levere rapport om integrerings- og
inkluderingspolitikken i Norge til
barne- og likestillingsminister
Audun Lysbakken (SV) i juni.
Består av 17 medlemmer og ledes
av Osmund Kaldheim.
Skal blant annet løfte frem
utfordringer og muligheter i et
flerkulturelt Norge, og foreslå
tiltak i inkluderings- og
integreringspolitikken.

rådsleder på Ulsrud videregående skole og vil studere jus.
Sara er med i AUF og frivillig
i Oslo Røde Kors.

Vil bli hørt
Nå håper de unge at rådene
deres blir tatt på alvor.
– Det er kjempekult at vi får
komme med meningene våre,
sier Sara.
– Vi har fått gode signaler fra
utvalget om at de vil ta rådene
seriøst. Vi synes også at ungdommen har gjort en bra jobb.

Voksne må bli flinkere til å
ta deres meninger på alvor,
og vise at vi tror på det de
mener, sier Camilla Dukefos, prosjektleder for Ung
Medbestemmelse i Barneog ungdomsrådet i Oslo.

Tas på alvor
Flere av forslagene er direkte eller indirekte rettet mot
fagfeltet til skolebyråd Torger Ødegaard (H).
– Jeg synes at elevrådene
gjør en god jobb innenfor de
rammene de har. Derfor ser
jeg ikke behovet for mer
penger til dem, sier Ødegaard.
– Vil dere ta Ungdommens Bystyremøte mer
seriøst?
– Vi tar det faktisk veldig
seriøst, og behandler forslagene som kommer. Vi har for
eksempel sagt ja til kulturkort for ungdom og felles
skolebevis på videregående,
men forslagene behandles
av politikerne i bystyret. Og
der er det flertallet som bestemmer, sier Ødegaard.
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flere

SITATER

Et sitat gjør meldingen mer dynamisk. Som hovedregel bør du legge alle
faktaopplysninger (prosjektet, begivenheten, omfanget, kostnaden osv.) i en
vanlig tekst, mens du legger alle meninger og vurderinger (hvorfor prosjektet
kommer til å bli en suksess) i sitatform
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KONTAKTPERSONER

29

PRESSEMELDING

EKSEMPEL PÅ PRESSEMELDING

Pressemelding fra [ungdomsråd]

Pressemelding fra Barne- og Ungdomsrådet i Stokavik:

En kort, fengende og oppsummerende tittel

Gi oss en trygg skolevei!

Start med en ingress som oppsummerer saken enkelt og effektivt. Prøv her å
sette deg inn i leserens ståsted, se saken litt fra utsiden. Hva er det aller viktigste for de som skal lese den?
Deretter kommer brødteksten som går gjennom det viktigste i saken. Du bør
her forsøke å svare på hva dere har gjort? Hvor og når dere gjorde det? Og
hvem dere er.
Brødeteksten kan godt bestå av flere avsnitt, men det er viktig at et av dem
brukes til å svare på hvorfor det var viktig å gjøre dette for dere.
Du må gjerne bruke et sitat fra en sentral person, helst en leder, for å svare på
særlig det sistnevnte spørsmålet, sier Hanna Stub, leder i BURO.
Det kan mot slutten være veldig fint å skrive litt og hvorfor dere mener det og
hvordan det kan gjennomføres. Hold det likevel enkelt og lett og husk at du
gjerne bør få plass til hele pressemeldingen på én A4-side.
Pressemelding bør gjerne være tilpasset mediet du sender til. Til bransjebladet
kan man være teknisk, men til allmenne medier bør du være mer generell og
enkel. Det er også viktig at du ikke sender til alle mediene samtidig slik at de
ser at du har sendt den flere steder.
Ikke føl at du må fylle siden. Når du har sagt det du skal si er du ferdig, men
det kan være lurt oppsummere kravene dine helt til slutt.
Kontakt:
Navn, tittel, telefonnummer og e-postadresse på ett eller to mennesker som
kan uttale seg i sakens anledning.
Husk også å legge ved noen gode bilder.

Fredag 9. september skal Stokavik kommunestyre behandle saken om utvidet gangfelt langs strekningen mellom Brattdal og Stokavik Ungdomsskole. Barne- og ungdomsrådet stiller opp sammen med elever fra skolen
med klar beskjed: Gi oss en trygg skolevei!
I flere år har det vært diskutert om det skal bygges ut gangvei på denne strekningen, som er den mest naturlige skoleveien for om lag 200 ungdommer,
uten at noe har skjedd. Nå skal saken opp i kommunestyret, og Barne- og
Ungdomsrådet i Stokavik håper elevene endelig skal få den veien de fortjener.
- At elever har mulighet til å gå til skolen er viktig med hensyn til både miljø
og helse ved at vi fjerner unødvendig bilkjøring og ungdommen får mosjon.
I tillegg er en utrygg skolevei diskriminerende overfor de som ikke har mulighet til å bli kjørt av foreldrene og det blir feil, sier elevrådsleder Anne
Brunvold
Saken var oppe i kommunestyret også for to år siden, men fikk ikke gjennomslag på grunn av dårlig økonomi i kommunen. Dette er et argument
verken Barne- og Ungdomsrådet eller elever på skolen mener holder mål.
- Vi finner oss ikke i at kommunens økonomi skal gå foran ungdommers sikkerhet på skoleveien. Dette handler ikke om dårlig økonomi. Det handler
om viktige prioriteringer, sier leder i Stokavik Barne- og Ungdomsråd Aksel
Linde.
Barne- og Ungdomsrådet mener politikerne i kommunen lenge har nedprioritert veien til fordel for mindre viktige ting, og håper at det nå er gangveiens
tur. På fredagens aksjon skal i alle fall de gjøre sitt for å overbevise kommunestyret.
Kontakt:
Aksel Linde, 12345678, aksel@linde.no
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LOBBYVIRKSOMHET
Lobbyvirksomhet er å prøve å påvirke beslutningstakere utenom de vante
formene, som for eksempel leserbrev, aksjonisme eller høringer. Målet med
lobbyvirksomhet er å påvirke. Ordet kommer fra lobbyene i den amerikanske kongressen, hvor de folkevalgte møter personer som prøver å påvirke de
folkevalgte før de fatter politiske avgjørelser. Når man skal «lobbe» for en
sak, er det noen ting det er lurt å tenke gjennom i forkant.
Det første en må gjøre er å finne ut hvem en ønsker å påvirke. Finn ut om det
har vært fattet vedtak om saken tidligere.
Hvis det er en sak som er til behandling, er det lurt å finne ut hva de ulike
partiene mener om den. Dette kalles å telle stemmer, og er meget viktig. For
å finne ut hva partiene mener, kan man bruke partiprogrammene deres. Programmene ligger på hjemmesidene til alle partiene. Det kan også være lurt å
ta en telefon eller sende en epost direkte til politikerne. Du vil reskt oppdage
at det partiene mener passer inn under en av de tre følgede gruppene:
▪▪ De som er imot saken
▪▪ De som er usikre
▪▪ De som støtter saken
De som er uenige i saken er de minst viktige. De har allerede bestemt seg
for at de ikke vil støtte saken, og derfor trenger en ikke bruke masse tid på å
prøve å få dem til å endre mening (det skjer svært sjelden). Imidlertid er det
lurt å merke seg hvilke argumenter de bruker, slik at en kan forme motargumenter.
De som støtter saken, er allerede på sakens lag . De kan hjelpe til med det
som er den største jobben; å overbevise de som er usikre. Det er disse som
bør være hovedfokuset. Når en har funnet de som er «på vippen», altså de
man skal påvirke, og en i tillegg har funnet fakta, har man kommet så langt
at man kan begynne å finne gode argumenter og et budskap, og begynne å
påvirke!

ARGUMENTER OG BUDSKAP

Argumenter er det folk bruker for å overbevise andre om noe. Før man skal
i et møte med en komité eller et annet organ i bydelen eller kommunen, bør
man forberede seg godt. Hvis man skal holde et innlegg lønner det seg å lage
et manus eller en stikkordsliste som man kan støtte seg på underveis. På den
måten glemmer man ikke viktige ting. Lag også et skriv på maks én side,
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og gi det til politikerne. Her skriver man kort oppsummert hva man sier, relevante fakta og argumentene for saken. Da husker de bedre hva som har blitt
sagt.
Når man skal bygge opp et innlegg til et lobbymøte, kan man bruke teknikken/modellen vi har kalt “Hodet, hjertet og hånden”:
Start med hodet. Her forklarer man problemstillingen/saken og kommer
med relevante fakta. Husk å vise til kilder, det gjør faktaene mer troverdige.
Deretter tar en for seg hjertet, der kommer med meningene frem: Hvorfor er
dette viktig? Vis engasjementet, det smitter når andre brenner for noe! Avslutt
med hånden, som står for handling. Hva kan man gjøre for å gjennomføre
saken? Kom med konkrete eksempler.

TIPS TIL LOBBYISTER (HENTET FRA WWW.BURO.NO)

▪▪ Vis engasjement. Vis at dere virkelig bryr dere om saken, da er muligheten for å
vinne fram mye større.
▪▪ Opparbeid tillit. Politikerne må kunne stole på dere. Oppgi alltid riktige opplysninger og kom på møter til avtalt tid.
▪▪ Ha sakskunnskaper. Vær forberedt på spørsmål og sett dere godt inn i saken på
forhånd slik at du kan gi konkrete svar.
▪▪ Ha med et notat til politikerne. Forbered helst én side skriftlig der dere presenterer
saken, med alle fakta og noen få gode argumenter. Gi dette til politikerne når dere
møter dem.
▪▪ Skaff dere politisk kunnskap. Finn ut hvem som bestemmer i saken. Det er også lurt
å sjekke hva de ulike partiene har sagt om en sak eller et område tidligere.
▪▪ Riktig timing. Vit når dere skal ta opp en sak. Ofte er man for sent ute og engasjerer
seg når saken nærmest er avgjort. Ikke vær redd for å spørre. Ring saksbehandlere
og politikere. Snakk med politikerne før komitémøtene, eller med saksordfører før
saken kommer på et sakskart.
▪▪ Representer mange. Jo flere dere representerer, jo bedre. Det hjelper hvis dere vet at
mange støtter det dere kjemper for. Kan dere kanskje samarbeide med en eller flere
organisasjoner? Bygg allianser! Ta gjerne med underskriftslister også.
▪▪ Ha perspektiv. Vis at du kan se saken fra flere sider. Ha forståelse for motargumenter. Kanskje kan du komme med flere enn ett forslag til hvordan en sak kan
løses, det er et godt utgangspunkt for dialog.
▪▪ Tenk gjennom hvilke motargumenter som vil komme og forbered helst svar til dem.
▪▪ Kjemp for det du ønsker, men vær også fornøyd dersom du får gjennomslag for noe
av det!
▪▪ Bruk media. Skriv leserinnlegg. Send ut pressemeldinger. Ring journalister. Saken
blir aktuell, og det kan få andre til å støtte dere – det påvirker også politikerne.
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AKSJONISME
Det er mange forskjellige måter å få oppmerksomhet rundt en sak på, men
dersom man vil nå ut til mannen i gata er aksjoner ofte en av de mest effektive måtene å gjøre det på. Det er nesten kun fantasien som setter grenser for
hva man kan gjøre på en aksjon, men det er viktig å huske på at budskapet må
komme tydelig fram. Selv om det kan være morsomt å kle seg ut som sauer,
er det ikke noe poeng dersom media og de som går forbi ikke skjønner hvorfor dere gjør det.

EKSEMPLER PÅ AKSJONER
STAND

Å ha en stand er, som navnet tilsier, å stå og informere folk om noe, kanskje
ved hjelp av et bord, et stativ eler en bod. Det er ofte lurt å ha stands på
steder hvor det er sannsynlig å treffe på den målgruppen man helst vil nå ut
til. Gågata, kantina på skolen eller på et arrangement er eksempler på steder
det kan være lurt å ha stand. Det er lurt å ha med lettlest informasjon som folk
kan lese mens de går. Dere må også huske å be om lov til å stå der av enten
politi, kommune eller grunneier. Ha gjerne en aktivitet på standen eller noe
annet som gjør at folk får lyst til å komme bort for å høre hva dere har å si.
Mange av de andre aksjonstypene kan kombineres med en stand.

BANNERDROPP

Et bannerdropp er en aksjon der dere henger opp et stort banner på et lett
synlig sted. Bannere med politiske budskap kan henges opp overalt. Langs
veiene der mage biler kjører forbi eller der bruer går over veibanen. På eller
ved et kommunalt bygg. På torget, utfor en fjellvegg eller andre godt synlige
steder. Det er ikke alle som synes det er greit at man henger banner på forskjellige steder og derfor kan det være lurt å tenke godt igjennom hvor man
vil henge det. Kanskje er det bedre å be om lov til å henge banneret opp på
bygget på andre siden av gaten for rådhuset, enn på rådhuset selv. Da kan det
hende det får henge oppe lengre også.

OVERREKKELSER

Det er også lurt å treffe politikerne direkte av og til, og da kan overrekkelsesaksjoner være lurt. Finn på en morsom og symbolsk gave som representerer
den saken dere kjemper for og gi den til en aktuell politiker for å minne dem
på hvorfor denne saken er viktig eller for å symbolisere hvor stort et problem
er. Disse gavene kan enten være litt kjipe eller hyggelig, men det er ofte lurt
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at de er morsomme. Da blir det ofte mer interessant for media å skrive om
dem. Eksempler på gaver kan være kake, Bilde av noe de må ta vare på eller
en verktøykasse med ingrediensene de trenger for å gjøre det dere vil.

DEMONSTRASJONSTOG

Et demonstrasjonstog er gjerne noe man arrangerer for å vise at man er mange
som krever det samme. For at det skal bli vellykket er det viktig at man er
mange og man må derfor bruke en del tid på forhånd til å mobilisere og informere om toget. Det er også veldig viktig at budskapet er tydelig og synlig.
Ha et stort banner(parole) helt foran i toget som sier hva dere mener på en
enkel måte. Det er ofte fint å starte eller slutte toget med en appell hvor noen
snakker om hvorfor man går i tog, dersom det er flere organisasjoner som er
med å lage toget kan for eksempel en fra hver organisasjon si noen ord. Det
er også mange som liker å avslutte med en liten konsert eller lignende. Det
kan også være lurt å tenke på hvordan man får toget til å se bra ut, fakler er et
eksempel på noe som ser veldig stilig ut dersom det er mørkt.

UNDERSKRIFTSKAMPANJE

En annen måte å vise at man er mange på er å ha en underskriftskampanje.
Det finnes forskjellige måter å lage en underskriftskampanje på. En måte er å
samle masse navn på en liste som man tilslutt overrekker til en politiker. Da
er det veldig viktig at det tydelig står hva man skriver under på, øverst på alle
listene. Dette er en mye brukt metode, men man kan også sprite det litt opp
om man vil. Man kan for eksempel lage postkort med et budskap på som folk
kan signere og sende inn enten til dere eller direkte til politikeren. Det er ofte
lurt å bestemme seg for hvor lenge man skal ha den kampanjen gående slik at
man ikke holder på i all evighet.
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Å FORBEREDE EN UNGDOMSKONFERANSE I BYDELEN
TIPS TIL ARRANGERING

▪▪ Vær original. Bruk fantasien til å gjøre noe som trekker oppmerksomhet
▪▪ Send pressemelding. Det er lurt at pressen vet at dere skal aksjonere
▪▪ Ikke la aksjonen bli for vanskelig eller omfattende. Ta hensyn til hvor
mange dere er og hvor god tid dere har
▪▪ Sørg for at budskapet er tydelig. selv om saken man jobber med kan være
komplisert er det som regel lurt å få fram et tydelig budskap som man vil
at tilskuere skal stå igjen med. Budskapet er det også lurt å ha visuelt, for
eksempel på et banner, slik at det er synlig også for de som ikke stopper å
snakker med dere.
▪▪ Husk tillatelse. For å stå på stand eller ha en aksjon en plass må man som
regel ha tillatelse fra politi og/eller grunneier.
▪▪ Still konkrete krav. For eksempel ”Månedskort til 200kr for ungdom og
studenter nå!”
▪▪ Mobiliser. Dere må på forhånd tenke over hvor mange dere ønsker og
trenger for at aksjonen skal blir bra.
▪▪ Fordel ansvar og oppgaver før aksjonen begynner. Hvem har ansvar for
banneret? Hvem snakker med pressa? Hvem har med løpesedlene?
▪▪ Tenk bilder. For at journalistene skal gidde å lage bra saker vil de ofte ha
bra bilder. Sørg for at budskapet kommer tydelig fram og at teksten gir
mening for alle som leser saken. Også de som ikke kjenner til saken fra før.
Det er også veldig viktig å ta bilder selv, slik at dere kan selge inn saken til
de journalistene som ikke kunne komme og legge ut sak på egne nettsider.
▪▪ Pass på at aksjonen funker selv om pressen ikke kommer. Av og til kan ikke
journalistene komme, men aksjonen trenger ikke være mislykka likevel.
▪▪ Ha det hyggelig. Noen ganger kan aksjoner ta tid. Enten fordi man venter
på en politiker som er sen eller fordi det er lurt å stå så og så lenge for at så
mange som mulig skal se dere. Da er det veldig lurt å sørge for at alle som
er med på aksjonen har det bra og holder humøret oppe. Ha med kakao og
boller, syng en sang innimellom og motiver de rundt deg.
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Når rådet ditt skal planlegge ungdommens bydelsutvalgsmøte, er det lurt å gå
igjennom denne listen sammen i planleggingsfasen:
▪▪ Sett en dato. Velge en strategisk dag?
▪▪ Fordel ansvar: Hovedansvar og samarbeidspartnere.
▪▪ Hvem inviteres? Hvordan skal dere sørge for et representativt utvalg av
deltakere og saker?
▪▪ Hva vil dere oppnå? 5 saker til bydelsutvalget (BU)?
▪▪ Hvilke metoder sikrer at flest mulig deltar før, under og etterpå på best mulig måte?

LAG EN FREMDRIFTSPLAN/ARBEIDSPLAN MED KONKRETE DELMÅL
NÅR

MÅL

INNHOLD

HVEM

KOMMENTAR

▪▪ Hvem eier arrangementet?
▪▪ Hvem eier sakene?

OPPFØLGINGSPLAN

Arbeidsgrupper i etterkant? Strategi for politisk gjennomslag? Evaluering.

NB

Helt sylskarpe og spissede saker er det lettere å få gjennomslag for; alle er
jo enige i at vi vil ha det bedre. Her er det viktig å tenke igjennom HVA som
skal bli bedre og komme med helt konkrete forslag på HVORDAN dette kan
gjøres. Pass også på å finne riktig forvaltningsnivå; skolene kan bestemme en
god del, men ikke alt etc.
37

Å ARBEIDE MED EN SAK
Det er viktig at ungdomsrådet foretar seg noe mer enn å ta imot søknader og å
orientere om hva som har skjedd siden sist. Da er det viktig å ha gode måter å
få tak i saker på.

Å FINNE EN SAK

Dette er noen metoder for å finne saker å jobbe med:
▪▪ Aktuelle saker i nyhetsbildet - uttale seg og uttrykke sin mening. For eksempel gjennom å skrive leserinnlegg, lage underskriftskampanje og aksjonere
▪▪ Saker fra elevrådene - her kan dere bruke “Camillamodellen”
▪▪ Saker fra ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM)
▪▪ Saker som er til behandling i bydelsutvalget
▪▪ Saker som opptar ungdom i bydelen.
▪▪ Saker som er tema på høringer (gjerne delta på dem!)
▪▪ Arrangere eller være med på å arrangere events for ungdom

“CAMILLAMODELLEN”

Ved å bruke denne modellen finner dere ut hva som fungerer og ikke fungerer så godt i bydelen, og kan lage gode saker av dette. Det ungdommene er
fornøyde med, kan bli til en sak om å opprettholde det gode tilbudet, og er det
noe de er misfornøyde med, går saken ut på å forbedre tilbudet. Så enkelt er det:

HVORFOR?

Dette er et opplegg for hvordan en skole kan finne frem til et antall saker som
har bred støtte blant elevene. I denne prosessen går alle elevene gjennom
de tilbud og tjenester de bruker, evaluerer dem og kommer med forslag til
hvordan skolen kan bli et enda bedre sted å gå på. Til slutt velger hver klasse
ut de sakene med bredest støtte hos seg. Disse blir lagt frem for elevrådet og
elevrådet fremmer sakene for rektor eller andre som kan gjøre noe med saken.
Rektor eller elevrådets kontaktlærer hjelper elevrådet med å finne riktig arena
å presentere sakene på. HUSK: Det er ingenting elevene ikke kan mene noe
om på den skolen de går på!

HVA TRENGER MAN?

▪▪ 2 klassens timer (2 x 45min)
▪▪ 1 sett med oppgaveark til hver elev
▪▪ Egnet skriveredskap, for eksempel blyant eller penn
▪▪ Nok blanke A4 ark til alle sakene
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HVORDAN GJENNOMFØRER MAN?

Det er to måter å gjennomføre opplegget på, modell A og modell B. Det
som skiller disse to modellene fra hverandre er det totale omfanget av demokratiprosjektet. I modell A er det kun din klasse som er med, mens i modell B er det hele skolen som deltar i prosjektet. Du kan selv velge hvilken
modell du vil bruke. Modellene er veldig like og når du velger modell er det
først og fremst hvor mye tid du har til rådighet som avgjør hvilken du bør
velge. Modell 1 er spesielt for klassen og læreren din, mens Modell 2 involverer rektor og elevrådet på skolen din.

FORBEREDELSER MODELL A

▪▪ Snakk med læreren din om å få bruke 2 timer til et demokratiprosjekt
▪▪ Elevene får mulighet til å påvirke skolen
▪▪ Elevene lærer hvordan de selv kan påvirke skolehverdagen
▪▪ Elevene lærer å finne konkrete løsninger på utfordringer i samfunnet og
skolen

FORBEREDELSER MODELL B

▪▪ Få med deg elevrådet på at alle klassene skal gjennomføre et
demokratiprosjekt
▪▪ Gi opplæring til resten av elevrådet slik at de kan kjøre opplegget i sine
egne klasser
▪▪ Snakk med rektor for å få med alle klassene i opplegget. Eventuelt kan vær
enkelt i elevrådet snakke med sin egen lærer, akkurat som i modell A
Nå er du klar til å kjøre selve opplegget i en skoletime.

TIME 1

5 minutter. Forklar klassen hva som er poenget med opplegget: Hver og en
av dere skal i løpet av de neste 2 timene finne ut av hvordan hverdagen deres
kan bli bedre. Skoleledelsen bestemmer mange ting som påvirker hverdagen
deres, nå har dere sjansen til å fortelle de som sitter med makta hva de skal
bestemme. De sakene som går videre fra klassen skal behandles i elevrådet og
fremmes for rektor.
10 minutter. Fyll ut side 1 av arket som deles ut. Dette gjøres individuelt
av alle elevene. Det er valgfritt å bruke figurene. Alle skal tegne opp det de
bruker i sin hverdag. Hjemme, på skolen og i fritiden.
5 minutter. Snu arket og fyll ut kolonne 1
10 minutter. Fyll ut kolonne 2. Hva er bra med de tjenester og tilbud man
bruker? Og hvorfor?
15 minutter. Fyll ut kolonne 3. Hva kan bli bedre og hvordan? Her er det
viktig at elevene er konkrete med tanke på hvordan ting kan bli bedre. For
eksempel hvis noen er misfornøyd med helsesøster, må de si hva de er mis39

fornøyd med og hvordan det kan bli bedre.
De som ikke blir ferdig med å skrive hva som kan bli bedre og hvordan kan
få fortsette hjemme. Alle kan fortsette å tenke på dette frem til neste klassens
time. Hvis man kommer på noe man er misfornøyd med er det lurt å skrive
det ned slik at man husker det til neste gang.

15 minutter. Alle elevene skriver sakene sine (fra kolonne 3, hva kan bli
bedre og hvordan) over på blanke A4 ark. En sak per ark. Alle arkene teipes
opp på veggen i klasserommet.
15 minutter. Alle elevene går rundt og leser alle sakene. De sakene som er
like fjernes slik at det bare henger et ark med akkurat den saken på veggen.
Mens elevene går rundt og leser hverandres saker bruker de også tiden til å
fortelle medelevene sine om deres hjertesak og prøver å overtale dem til å
støtte denne.
15 minutter. Nå skal klassen velge ut hvilke to saker som skal oversendes
Ungdommens bystyremøte. Alle elevene bruker et skriveredskap. Hver elev
får tre streker som man kan bruke som man vil (3 streker på en sak, 2 på en
sak og 1 på en sak eller 1 strek på tre saker). Når alle elevene har satt tre
streker tar man en opptelling. De to sakene med flest streker går videre til
vurdering hos rektor.

POSTKASSE

Sett opp en ungdomsrådspostkasse på skolene i bydelen. Her kan man legge
inn forslag til hva ungdomsrådet skal jobbe med, og man kan gjerne gjøre det
anonymt. Dagen før hvert møte, hentes alle brevene og lappene, og tas med
til møtet der de leses opp og behandles. Hva med å ha en konkurranse om å
designe den fineste postkassen til sin skole?
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Min hverdag!

TIME 2

Tegn opp hvordan din hverdag ser ut. Hvilke tilbud bruker du? Hvilke steder henger du?
Bruk figurene som utgangspunkt til å tegne opp et kart over din hverdag.

Lever arkene til læreren. Han eller hun kan ta vare på disse for dere og dele
dem ut igjen ved oppstart at Time 2.
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I denne kolonnen skal du skrive hva som kan bli bedre
i ditt nærmiljø. Skriv ikke bare hva, men også hvordan
det kan bli bedre:

PLANLEGGING AV SAKEN
Når du har funnet en sak, er det på tide å gjøre som Egon i Olsenbanden legg en plan. Det finnes flere modeller for planlegging; noen er veldig enkle,
andre har mange ruter og punkter som skal fylles ut.
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Husk; en plan er ingenting verdt uten handling. Ikke vær redd om det er noe
på planen du ikke får gjennomført, eller om ting går annerledes enn du hadde
trodd. Det viktigste er å komme i mål!

UNDER FØLGER FIRE ULIKE PLANMODELLER:
PROSJEKTPLAN

Dette er en tegning med ulike figurer til ulike formål. Start med pilen. Denne
er som en fremdriftsplan, og forteller hvilke delmål dere har, i tillegg til en
del viktige opplysninger om hvert delmål. Se avsnittet under om “Fremdriftsplan” (s. 46) for hvilke spørsmål som skal med i hver rute.
Når du har ført inn delmålene er det klart for hovedmålet. Det er det viktigste
at dere får gjennomført. Husk at det ikke alltid er nødvendig å gjennomføre
alle delmålene for å nå hovedmålet. Når du skal skrive inn hovedmålet kan du
bruke SMART-teknikken:

Dette mangler jeg:

Skoleveien
Skolebygg
Rådgiver på skolen
Lærerne på skolen
Skolehelsetjenesten/helsesøster
Fritidstilbud
Fritids-/ungdomsklubb
Idrettslag
Idrettsplass/lekeplass
Møteplasser/hengesteder
Sikkerhet/trygghet
Klima/forurensning
Kulturtilbud
Helsestasjon
Trossamfunn
Elevrådet
Kollektivtransport
Jobb
Bolig
Annet:

I denne kolonnen er det listet opp
en del ting som du kanskje bruker
eller er påvirket av i hverdagen.
Kryss av for det du er opptatt av.

I denne kolonnen skal du skrive hva som er bra med
de ulike stedene/tilbudene. Skriv kommentarer fritt:

Selv om planer er nyttige, er det viktig å ikke planlegge seg i hjel. Planen gir
deg en pekepinn på hva du skal gjøre når, og er særlig praktisk de gangene
du ikke vet hva du skal ta deg til, men det er samtidig viktig at du ikke følger
planen slavisk. Handlingene du utfører trenger ikke alltid stå på planen. Av og
til endrer ting seg underveis, og da er det lurt å gjøre endringer i planen også,
så man kan fortsette å bruke den. Når du skal evaluere etterpå er det også
veldig greit å ha et utgangspunkt å forstå resultatet utifra, og DA er også en
plan kjekk å ha hatt.

▪▪ Specific- målet må være så konkret som mulig
▪▪ Measureable - man må kunne vite når saken er gjennomført.
▪▪ Achievable - målet må være oppnåelig
▪▪ Relevant - målet bør henge sammen med det dere faktisk ønsker å oppnå
▪▪ Time-limited - målet bør ha en tidsfrist
Deretter skriver du inn ringvirkningene hovedmålet fører med seg. Hvilke
andre gode ting vil komme ut av at saken deres gjennomføres? Disse er gode
argumenter å bruke når dere skal lobbe for saken deres.
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Fase 2
Enighet om
beste
alternativ

September

”Systemet må være

Utfordringer internt:
-Vi finner ikke den optimale modellen
-Vi blir ikke enige
-At arbeidet drøyer ut og det ikke skjer nok
-EO og SUR blir uenige

Samarbeidspartnere:
-Elev- og lærlingombud
et
-Ungdomspartiene i Osl
o
-Partigruppeledere
-Byråden for kultur og
utdanning
-Utdanningsetaten (inn
takskontoret)

Fase 1
Finne mulige
modeller

August

på riktig skole”

Oktober

Fase 4
Bestemme
modell og
lage
fremstilling

Utfordringer eksternt:
-Politisk ”død sak” fordi vedtaket om gjeldende
ordning ble fattet i oktober i fjor
-Ikke politisk interesse for ordningen
-Noen andre kommer oss i forkjøpet

Høringer

Gode argumen
ter

Vedtak i
Kommunestyret

Fase 6
Påvirke
politikere

MÅL

”Alle må fo
rstå reglen
e”

Desember

Arbeidsmøter
Diskusjon

Enighet

Fase 5
Skaffe
signaturer og
fremme
saken

November

”Alt kan fo
rbedres”

g
Idémyldrin

Se egen
oversikt over alle fasene

Fase 3
Få innspill
og andres
meninger

rettferdig”

Nå har du kommet til Et hav av farer. Der skriver du inn alle utfordringene
dere kan møte på underveis. Det kan være alt fra personer og situasjoner til
motargumenter dere tror dere kan få servert.

Juni

”Viktig å komme inn

Heldigvis finnes det måter å komme seg ut av problemene. Her kommer
Livbøyene inn. Disse representerer ting dere skal gjøre for å unngå at utfordringene dukker opp, og hva dere gjør om de skulle gjøre det. Det kan være
personer, argumenter og handlinger. Det er ikke alltid man klarer å lage en
livbøye til hver potensielle utfordring, men prøv. Jo flere livbøyer dere har, jo
tryggere er prosjektet.

- PROSJEKTPLAN -

Nå kan du starte på Livbøyene. Her skriver du inn alle personer, råd, organisasjoner, partier, og andre som kan hjelpe dere/støtte dere i prosessen. Hvem
er enige med dere, hvem jobber med noe liknende, hvem kan bidra med materiell? Det kan være lurt å skrive et stikkord bak navnet om hva vedkommende
kan bidra med.
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1. SAK:

STRATEGI FOR Å PÅVIRKE EN SAK
2. STATUS:

FREMDRIFTSPLAN:

En fremdriftsplan er kanskje den enkleste formen for plan. Her står kun de
mest nødvendige opplysningene. Når man legger en slik plan, er disse fire
spørreordene viktige:

3. MÅL:
4. HVEM SKAL PÅVIRKES:
5. FORMULERE HOVEDARGUMENTER:

▪▪ HVA skal gjøres
▪▪ HVEM skal gjøre det
▪▪ NÅR skal det gjøres
▪▪ HVORDAN skal det gjøres
(Bonuspoeng til den som klarer å svare på HVORFOR det skal gjøres også.)

6. MULIGE SAMARBEIDSPARTNERE

Planen kan føres opp som en selv vil; om du vil ha det som bobler, en linje
eller en tabell er helt opp til den som planlegger. Allikevel må man svarer på
spørsmålene og flere enn den den som planlegger bør klare å lese og forstå
planen. Husk å skrive en overskrift med navnet på saken og hovedmålet.

7. MULIGE MOTSTANDERE

HVORDAN INVOLVERE DEM

MOTSTANDERS ARGUMENTER

HÅNDTERING AV ARGUMENTER

ARGUMENTSPLAN

Det kan være lurt å sette opp et skjema for argumenter og motargumenter.
Prøv å tenke som om dere ikke vil ha saken deres gjennomført. Hvilke grunner finnes for at saken ikke skal gjennomføres? Skriv ned alle. Deretter er
oppgaven å finne argumenter som kontrer de sannsynlige motargumentene.
Dette er en god måte å forberede seg på å svare på spørsmål, og på å forsvare saken.

8. HVILKE METODER:
Gi innspill gjennom politiske kanaler, som høringsuttalelse

Nettverks- og alliansebygging

Lobbyvirksomhet overfor beslutningstakere

Mobilisere meningsfeller/ andre ungdommer

Skape oppmerksomhet, gjennom medieoppslag, aksjoner, leserbrev etc.

IDÉMYLDRING

I en idémyldring er alt lov. Det gjelder å komme på så mange ideer som
mulig (og huske å skrive dem ned!). Derfor kan det være lurt ikke å sette
noen grenser før idémyldringen er over. Selv om en del av forslagene blir
urealistiske og ikke gjennomførbare, er det stor sjanse for at mange av dem
kan jekkes ned noen hakk i etterkant, og bli gode ideer. Utsilingsprosessen
tar dere etter at alles hjerner er helt vrengt og tømt for ideer.

Andre...

9. HANDLINGSPLAN:
HVA

HVORDAN

NÅR

HVEM

SKJEMAET ER UTARBEIDET AV:
www.byokologi.no
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LEKER, ICEBREAKERS
OG AKTIVITETER
Leker passer bra brå når rådet har fått nye medlemmer, for å bli kjent, eller
når dere behøver en pause fra arbeidet.

NAVNERUNDER:

▪▪ Svar på hva du heter, hvor gammel du er, hvilken skole, favorittfrukt, favorittfarge og andre tilleggsspørsmål dere blir enige om i fellesskap (eks.
favorittvserie, favorittpizzafyll, favorittnedbør etc.)
▪▪ Når du sier navnet ditt gjør du en bevegelse. Neste person må gjenta navnet
og bevegelsen osv. Den siste må altså gjenta alles navn og bevegelse i én
dans.
▪▪ Navnestabling (som den over, uten dansetrinn)
▪▪ Navnestabling med bokstavrim. Alle legger til et ord på sin bokstav før
navnet (Eple-Emilie, Jungel-Julianne, Wasabi-Waad osv. Evt. kan reglen
være at ordet kun skal være mat, dyr, steder osv.)

ANDRE LEKER:
LIKER DU NABOEN DIN?

En står i midten, alle andre sitter på stoler i en ring rundt. Personen i midten
spør en av de andre om vedkommende «liker» naboene sine (de som sitter på
hver sin side). Han som blir spurt kan enten svar at han liker eller ikke liker
naboene sine. Om han “liker” naboene skal han si en egenskap noen andre
han “ikke liker” har (eks. “jeg naboene mine, men jeg liker ikke de med hvite
sokker”, “…liker ikke de som liker spaghetti” etc.) De som ikke er “likt”, reiser seg og bytter plasser. Den i midten skal prøve å sette seg på en av de som
bytter sin plass. Det er altså om å gjøre ikke å stå i midten, og det er alltid én
stol for lite til at alle kan sitte. For å gjøre det vanskeligere er reglen at alltid
når plassen til høyre for deg er ledig, skal du flytte deg dit.

MASKINEN

En person starter med å være en del av en “maskin”, med å gjenta en bevegelse og en lyd. Deretter kommer alle de andre til som flere deler av maskinen.
Til slutt gjentar alle en bevegelse hver som en del av en stor maskin.

48

PØLSE I BRØD

Likner på har’n, men når du blir tatt er du en pølse. Stå rett opp og ned til to
andre klemmer deg og roper “PØLSE I BRØD”.

DOKTORSISTEN

Du holder deg på det stedet du blir tatt på.

FRYS

Tre personer utspiller en situasjon. Når en fra salen roper frys, fryser de tre
i posisjonene sine, og personen som ropte, bytter med en av dem. Deretter
utspilles en helt annen situasjon ut ifra hvordan de tre sto. (Eks. hvis person
A i situasjon 1 skulle ta i mot en ball, kan person B som overtar for person A i
situasjon 2 danse regndans el.)

LAGE PIZZA

Massasjelek der alle står i ring med hendene på ryggen til personen foran.
Først lager man deig (helle på mel og olje=kile), elter deigen (massere),
smører på saus (stryke), strør på ingredienser (prikke) og så steker (masserer/
styrker)

SHERRIFF

Én står i midten av en ring og “skyter” (dette er sherriffen). Den personen
som blir skutt dukker umiddelbart, de to personene som står på sidene av den
skutte har duell der første som roper “pang”, og har hendene som en pistol
mens den “sikter” på den andre vinner duellen. Taperen av duellen er ute av
leken. Deretter tar man en ny runde med deltakerne som er igjen, altså skyter
personen i midten (sherriffen) en ny person i ringen, personen dukker, og de
på sidene duellerer. Når det kun er to personer fra ringen igjen er det siste
duell. Denne kan løses ved at de som er igjen står rygg mot rygg. Man avtaler
at når Sherriffen sier viss bokstav eller tall, eller et jentenavn er det den første
som snur seg og skyter som er vinner. Deretter sier Sherriffen flere tall eller
navn (alt etter hva man har avtalt) etter hverandre. Når sherriffen kommer til
det avtalte tallet eller nevner et jentenavn blant alle guttenavnene er det den
første som snur seg og skyter som er vinner.
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Hvis du blir valgt inn til Sentralt Ungdomsråd, vil du hver måned få innkalling til møte. Innkallingen er laget etter denne malen og du leser hele innkallingen før hvert møte. Da får vi et godt og effektivt møte.

SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

SAKER TIL BEHANDLING
Dato:
Tid:
Sted:

dd. måned åååå
Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, møterom: Stranger 11. etg østre tårn/Gerhardsen 11. etg østre tårn

Sak 00/åå Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder [navn på leder] og refereres av sekretær [navn på sekretær].
Forslag til vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
Referat fra møte i Sentralt ungdomsråd i Oslo [dd.mm.åååå] godkjennes.
Eventueltsaker behandles i slutten av møtet.

INNKALLING TIL MØTE

[man]dag dd. måned åååå på Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

dd. måned åååå
Møtestart kl 17:00, møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, møterom: Stranger 11. etg østre tårn/Gerhardsen 11. etg østre tårn
Pizza

Til:
Alle medlemmer og varamedlemmer:
01 Gamle Oslo
v/
og
v/
og
02 Grünerløkka
v/
og
03 Sagene
v/
og
04 St. Hanshaugen
v/
og
05 Frogner
v/
og
06 Ullern
v/
og
07 Vestre Aker
v/
og
08 Nordre Aker
v/
og
09 Bjerke
v/
og
10 Grorud
v/
og
11 Stovner
v/
og
12 Alna
v/
og
13 Østensjø
v/
og
14 Nordstrand
v/
og
15 Søndre Nordstrand
Leder
Nestleder
[Organ etc.]

Faste orienteringer:
a) fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist
b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker
c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist
d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist
Andre orienteringer:
e) Tittel på orienteringssaken (v/ [navn/sekretariatet])
Sak nr/åå Sakstittel
Bakgrunn:
Skriv kort noe om hvorfor saken kommer opp.
Vurdering:
Skriv begrunnelsen for forslaget til vedtak.
Momenter til diskusjon:
 List opp aktuelle spørsmål som ungdomsrådet bør ta stilling til

, Bydel
, Bydel

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sentralt ungdomsråd [formulér en passende vedtakstekst].

v/ [Navn på gjest/innleder etc.] (kun sak nr/åå)

Fra:
Sekretariatet

Sak nr/åå Orienteringer
Bakgrunn:
Det er viktig at SUR holder seg oppdatert på arbeidet med aktuelle saker. Orienteringene forberedes og
gis kort og muntlig på møtet – kun for å holde de andre oppdaterte. Alle kan stille spørsmål til dem som
orienterer, men SUR fatter ikke vedtak i orienteringssaker.

Sak nr/åå Sakstittel
Bakgrunn:
Skriv kort noe om hvorfor saken kommer opp.

v/

Sakspapirene til møtet følger vedlagt (totalt 3 sider med [sett inn antall] vedlegg)

Vurdering:
Skriv begrunnelsen for forslaget til vedtak.
Momenter til diskusjon:
 List opp aktuelle spørsmål som ungdomsrådet bør ta stilling til
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Sekretariat for Sentralt Ungdomsråd i Oslo:
Barne- og Ungdomsrådet i Oslo
Ung Medbestemmelse

Møllergata 3
0179 Oslo

Tel: 24 14 98 13
Faks: 24 14 98 21

Tel. leder: 46 79 29 20
E-post leder: sur@buro.no

SAKSPAPIRER TIL MØTE [DD. MÅNED ÅÅÅÅ]

SIDE 2 AV 3
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NYTTIGE FORKORTELSER

SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sentralt ungdomsråd [formulér en passende vedtakstekst].
Sak nr/åå Sakstittel
Bakgrunn:
Skriv kort noe om hvorfor saken kommer opp.
Vurdering:
Skriv begrunnelsen for forslaget til vedtak.
Momenter til diskusjon:
 List opp aktuelle spørsmål som ungdomsrådet bør ta stilling til
Sekretariatets forslag til vedtak:
Sentralt ungdomsråd [formulér en passende vedtakstekst].
Sak nr/åå Invitasjoner, innspill til fremtidige møter, høringer og lignende
Bakgrunn:
På hvert møte åpnes det for deltakelse på og innspill til planlagte møter, høringer og lignende som noen
skal delta på fram til neste møte. Ta gjerne kontakt med de som skal delta på møtet hvis du vil gi direkte
innspill også.
a) [Skriv inn tittel (invitasjon, møte osv)] i Oslo dd-dd. måned åååå: Skriv noe om invitasjonen,
møtet e.l. Nevn hvor mange som kan delta fra SUR.
Sekretariatets forslag til vedtak: SUR takker for invitasjon og melder NN og NN til å delta på X
dd.-dd. måned åååå.
b) [Skriv inn tittel (invitasjon, møte osv)] i Oslo dd-dd. måned åååå: Skriv noe om invitasjonen,
møtet e.l. Nevn hvor mange som kan delta fra SUR.
Sekretariatets forslag til vedtak: SUR takker for invitasjon og melder NN og NN til å delta på X
dd.-dd. måned åååå.
Sak nr/åå Eventuelt
Saker spilles inn ved starten av møtet

AU - Arbeidsutvalg
BU - Bydelsutvalg
BUR – Barne- og Ungdomsråd
BURO – Barne- og Ungdomsrådet i Oslo
EO – Elevorganisasjonen
KS – Kommunenes Sentralforbund
LNU – Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner
LUR – Lokalt Ungdomsråd
MAUR – Meget Arbeidsomme Ungdomsrepresentanter
NUP – Nasjonalt Ungdomspanel
SUR – Sentralt Ungdomsråd i Oslo
UBM – Ungdommens Bystyremøte
UBUM – Ungdommens Bydelsutvalgsmøte
UKM – Ungdommens Kulturmønstring
UR – Ungdomsråd
URM – Ungdommens Representantskapsmøte

ARBEIDSUTVALGET(AU) i Sentralt Ungdomsråd(SUR) består av til sammen fire

* * *

medlemmer. Leder og nestleder i tillegg til to andre. De har ansvaret for hvert
sitt saksområde, for eksempel kultur og fritid, skole, helse osv. De møtes ca
annenhver uke, og har ansvaret for å arrangere MAUR-møter. De forbereder
SUR-møtene sammen. I tillegg har de fire medlemmene 3-4 fadderbydeler,
som de besøker ca. to ganger i året.

BYDELSUTVALGET (BU) er et politisk valgt organ som representerer en bestemt

bydel i en kommune. Medlemmene blir enten direkte valgt eller oppnevnt av
de forskjellige partiene etter stemmefordeling ved kommunevalg.

BARNE- OG UNGDOMSRÅDENE (BUR) er det noen lokale ungdomsråd (LUR) kaller
ungdomsrådene sine.
SAKSPAPIRER TIL MØTE [DD. MÅNED ÅÅÅÅ]
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BARNE- OG UNGDOMSRÅDET I OSLO (BURO) er en paraplyorganisasjon som representerer interessene til over 50 barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. BURO
er partipolitisk og religiøst nøytralt. BURO har sekretariatet til SUR.

ELEVORGANISASJONEN (EO) er en interesseorganisasjon for elevene i norsk skole,
og politikken til Elevorganisasjonen dreier seg om norske elevers skolehverdag. EO har over 350 medlemsskoler, og jobber for elevers rettigheter.

KOMMUNENES SENTRALFORBUND (KS) er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for
alle norske kommuner, fylkeskommuner og organiserer ca 500 bedrifter. KS
skal sikre kommunesektoren best mulig rammebetingelser.

LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER (LNU) er en paraply-

organisasjon for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. LNU er
interesseorganisasjonen for det nasjonale nivået hos organisasjonene, og arbeider med politisk påvirkning.

LOKALE UNGDOMSRÅD (LUR) finnes i alle de 15 bydelene i Oslo. Noen av dem er

BUR’er, andre er UR’er. Det de har til felles er at de er høringsorgan for BU i
sin bydel, og de skal representere ungdommene i sin bydel. Et lokalt ungdomsråd har møter ca. en gang i måneden. LURene i Oslo har et fellesprosjekt
som heter 1,5 mill. til hva du vil, som fordeles på ungdomsrådene etter hvor
mange unge de har i bydelen. Ungdom kan søke sitt LUR om penger til lokale arrangementer og tiltak.

MAUR er betegnelsen på arbeidsmøtene SURs AU arrangerer. Der møtes grup-

Oslo. På dag nummer to av arrangementet prioriterer UBM fem saker som
bystyret i Oslo behandler på formelt vis. Møtet avholdes over to dager i starten av februar hvert år på Rådhuset i Oslo. UBM avsluttes med en politikerdialog, der delegatene diskuterer de fem prioriterte sakene med gruppelederne
til bystyrets partier.
Ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM) er det samme som UBM, bare på
bydelsnivå. Rådet fremmer 5 saker for BU, men det må BU vedta først!

UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING (UKM) er et kulturtiltak for unge over hele

landet. Her kan ungdom vise fram hva de kan innen musikk, teater, dans, film
og visuelle uttrykk som bilde og skulptur. En del av de lokale ungdomsrådene
i Oslo er med på arrangering av mønstringen i sin bydel.

UNGDOMMENS STORTING er en samling der to ungdommer fra hvert fylke møtes

over tre dager. Stortinget har tatt over dette arrangementet etter oppskrift fra
Ungdommens nasjonalforsamling fra 2011. Stortinget jobber for å få til et
nasjonalt organ for ungdoms medbestemmelse. Ungdommens Storting vedtar
og prioriterer viktige saker på vegne av ungdom i Norge.

UNGDOMSRÅDENE (UR) er det noen av LURene kaller seg. Mer om LUR under
Lokale Ungdomsråd.

UNGDOMMENS REPRESENTANTSKAPSMØTE (URM) er et mellommøte ovenfor Nas-

jonalt Ungdomspanel. Her møtes en representant fra hvert fylke, og Nasjonalt
Ungdomspanel konsulterer til Ungdommens Storting om sitt arbeid.

pemedlemmer og andre interesserte for å arbeide videre med en av de fem
prioriterte sakene fra UBM.

NASJONALT UNGDOMSPANEL (NUP) er Ungdommens Storting sitt operative organ

og skal følge opp vedtak og prioriteringer fra Ungdommens Storting. I tillegg
skal Nasjonalt Ungdomspanel være et bindeledd mellom ungdom og nasjonale styresmakter.

SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO (SUR) er et høringsorgan for byrådet i saker som

angår ungdom og tar seg av byomfattende saker. SUR har også ansvaret for å
følge opp sakene som vedtas i Ungdommens Bystyremøte. BURO har sekretariatsfunskjonen til Sentralt Ungdomsråd på oppdrag fra Oslo kommune.

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE I OSLO (UBM) er et arrangement der over 130 delegater
fra ulike ungdomsorganisasjoner, elevråd, fritidsklubber, lokale ungdomsråd
og SUR møtes for å diskutere politikk og vedta saker som angår ungdom i
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SENTRALT UNGDOMSRÅD
— FORMÅL
SAKSFREMSTILLING:

Sentralt ungdomsråd (SUR) består av en hovedrepresentant og en vararepresentant fra hver av de 15 bydelenes lokale ungdomsråd, i tillegg til leder og
nestleder. Representantene er i alderen 13 til 18 år. Rådets viktigste oppgave
er å følge opp saker som vedtas på Ungdommens bystyremøte som avholdes
en gang i året. I tillegg skal rådet fungere som en høringsinstans for byrådet i
saker som angår ungdom, og rådet kan fremme egne saker for politisk ledelse.
Byrådet ser behov for en tydeligere formalisering av SUR utover det som er
å lese i nevnte dokumenter. Det er derfor i enighet med SUR bestemt at foreliggende byrådssak skal gi mandat og retningslinjer for rådets virke. Saken
vil også beskrive rutiner for samhandling mellom SUR og byrådet. Dette for
bedre å sikre at rådet gis mulighet til å fylle den rollen rådet er tiltenkt.

FORMÅL MED SENTRALT UNGDOMSRÅD

Oslo kommune har gjennom FNs konvensjon for barns rettigheter en forpliktelse til å sikre at barn får innflytelse, at de gis mulighet til å si sin mening og
at de blir hørt i saker som angår dem.
En av de overordnede målsettingene i Kommuneplan 2008 er at alle byens
innbyggere skal ha reell mulighet til å ta del i beslutninger som angår dem.
Fordi barn og unge, grunnet deres alder og livssituasjon, ofte har mindre innflytelse enn voksne på de avgjørelser som tas, må kommunen aktivt sikre at
deres stemmer blir hørt. SUR er en viktig aktør for at dette skal kunne skje. I
Kommuneplan 2008 kan man også lese at deltagelsen i Oslos kommunevalg
har vært synkende de siste årene.
Mange innbyggere benytter seg ikke av eller kjenner ikke til mulighetene som
finnes for å påvirke beslutninger som tas, både lokalt i de enkelte bydeler og
sentralt av byrådet og bystyret. Det er imidlertid et mål for Oslo at byens innbyggere skal delta i utformingen og utviklingen av byen. SUR bør derfor både
være et bindeledd mellom byens unge og byens politiske ledelse, og samtidig
jobbe for at kunnskap om medbestemmelse og demokrati spres til den yngre
del av befolkningen. I dette ligger det at representantene gjennom deltagelse i
rådet lærer om politiske og byråkratiske prosesser, og er aktive for å spre en56

gasjement rundt sakene som fremmes fra Ungdommens bystyremøte.
Det er viktig at rådets mandat og retningslinjer legger til rette for at dette kan
skje på best mulig måte. Det er også viktig at mandat og retningslinjer legger
til rette for et godt fungerende råd, innenfor de premissene som er lagt med
tanke på rådsmedlemmenes unge alder.

RUTINER FOR KONTAKT OG SAMHANDLING

For at SUR skal ha reell innflytelse er det etablert rutiner for kontakt og samhandling med byrådets politikere og administrasjon. En av byrådene skal ha
ansvar for å ivareta dialogen med SUR på vegne av byrådet. SUR skal ha en
fast administrativ kontaktperson i denne byrådens byrådsavdeling, og denne
kontaktpersonen er ansvarlig for å ivareta den løpende dialogen med SUR.
Det arrangeres faste kontaktmøter med SUR på politikernivå.
Agenda for disse møtene bestemmes av ansvarlig byrådsavdeling i samråd
med SUR. Et premiss for at rådet skal fungere i tråd med formål og mandat er
at byrådet og administrasjonen er åpne for rådets innspill og inkluderer rådet i
saker som omhandler den yngre befolkning. Ungdom er opptatt av og berøres
av saker knyttet til en lang rekke politikkområder. Det er derfor viktig at alle
fagavdelinger vurderer nøye hvorvidt en aktuell sak bør legges frem for SUR.
I høringsprosesser bør SUR gis minimum to ukers høringsfrist. Det anbefales også at rådets sekretariat god tid i forveien gjøres oppmerksom på at en
høringssak kan forventes, slik at rådet kan planlegge møter og eventuelt nedsette en arbeidsgruppe.

VEDTAKSKOMPETANSE

Sentralt Ungdomsråd ble vedtatt opprettet som prøveordning av byrådet jf.
byrådssak 1154/05. Rådet ble opprettet som permanent råd under byrådet av
bystyret i SAK 1/2008.
Da Sentralt Ungdomsråd fungerer som rådgivende organ for byrådet legges
det til grunn at byrådet kan vedta mandat og retningslinjer for rådets virksomhet.
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SENTRALT UNGDOMSRÅD
- MANDAT
Sentralt ungdomsråd skal være en rådgivende instans for byrådet i saker som
angår ungdom følge opp de fem prioriterte sakene fra Ungdommens bystyremøte være en aktiv instans for å skape engasjement for politikk og medbestemmelse blant byens yngre befolkning
Retningslinjer for Sentralt ungdomsråd:

1) RÅDETS VIRKE:

Representanter i rådet skal opprettholde en god dialog med sine respektive
lokale ungdomsråd og representere disse på best mulig måte. Rådets medlemmer representerer sitt lokale ungdomsråd og ikke en politisk organisasjon
eller lignende. SUR skal vurdere hvorvidt en sak bør sendes på høring til ett
eller flere lokale ungdomsråd før vedtak fattes.

Innkalling til ordinære møter skal skje minimum syv dager før møtet finner
sted. Det kan kalles inn til ekstraordinære møter dersom en sak krever
omgående behandling.

4) RÅDETS MØTEVIRKSOMHET:

Rådet har fast møte én gang i måneden. Utover dette møtes rådet ved behov.
Rådet kan sette ned arbeidsgrupper som jobber med enkeltsaker. Arbeidsgruppene skal informere rådet om sitt arbeide. Ved begynnelsen av hvert møte
godkjennes referat fra forrige møte, innkalling og dagsorden. Rådets medlemmer bør melde saker innen én uke før møtet, slik at sakene kan sendes ut
med møteinnkallingen. Saker til punkt om eventuelt meldes senest ved møtets
begynnelse. Rådets medlemmer skal lese de nødvendige sakspapirer før hvert
møte.
Ved avstemminger i rådet må minst syv medlemmer av rådet være tilstede
for at avstemmingen skal være gyldig. Vedtak treffes ved alminnelig flertall.
Leder kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet.

2) RÅDETS SAMMENSETTING:

Hvert lokale ungdomsråd velger én hovedrepresentant og énvararepresentant.
Leder og nestleder velges på valgmøte som avholdes under Ungdommens
bystyremøte.

Dersom en representant er forhindret fra å møte skal vararepresentant stille.
Representanten er selv ansvarlig for å innkalle vararepresentant. Er både representant og vararepresentant forhindret skal representanten gi sekretariatet
beskjed om forfall.

Under første ordinære møte i SUR etter valgmøtet innsetter leder og nestleder
2 arbeidsutvalgsmedlemrner. Representantene og rådets leder og nestleder
velges for ett år av gangen, med mulighet for gjenvalg. Representantene og
ledelsen kan sitte til og med fylte 18 år. Rådet plikter å ta hensyn til likestillingsloven § 21 om representasjon av begge kjønn.

Dersom en representant unnlater å møte på to ordinære møter uten å melde
forfall og uten at vararepresentanten stiller i representantens sted, skal det
lokale ungdomsrådet velge en ny representant til SUR.
Det avholdes faste møter mellom representanter for SUR og byråden med
ansvar for å ivareta dialogen med SUR.

3) RÅDETS LEDELSE OG SEKRETARIAT:

Byråden med ansvar for SUR har fullmakt til å foreta mindre vesentlige endringer i retningslinjene til rådet.

Leder skal til enhver tid ha oversikt over saker og prosjekter som rådet jobber
med. Leder skal lede møtene. Nestleder utfører leders oppgaver dersom leder
er forhindret fra å stille.
Byrådet beslutter hvilken virksomhet som skal fungere som sekretariat for
SUR.
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Rådets sekretariat har ansvar for å sende ut innkalling til møter, sakspapirer til
representantene og referat i etterkant av møter. Sekretariatet utarbeider
sakslisten til møter i samarbeid med rådets leder.

Fullstendig tekst: http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Byr%5C2010%5CBR2%5C2010027328-831099.pdf
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UNGDOMMENS BYSTYREMØTE
Vi kaller Ungdommens bystyremøte for UBM når vi snakker om det til
daglig. UBM er den største og viktigste arenaen for ungdoms direkte medbestemmelse i Oslo. UBM er åpent for representanter fra skolene, organisasjonene, lokale ungdomsråd i Oslo og noen åpne plasser for å sikre at de som
ikke går på skole eller tilhører noen formell instans i Oslo også skal få mulighet til å delta. Dette er noe vi kanner for direkte demokrati.

Oslo byråd (fra venstre):
Byråd for byutvikling,
Bård Folke Fredriksen
(H), Byråd for kultur og
næring, Hallstein Bjercke
(V), Byråd for finans,
Kristin Vinje (H), Byråd
for eldre, Aud Kvalbein
(KrF), Byrådsleder, Stian
Berger Røsland (H),
Byråd for helse og sosiale
tjenester, Anniken Hauglie
(H), Byråd for kunnskap
og utdanning, Torger
Ødegaard (H) og Byråd for
miljø og samferdsel, Ola
Elvestuen (V).
Foto: Terje Heiestad
Tekst: www.oslo.kommune.no

BYRÅDET
Byrådet er Oslos ”regjering” og ledes av byrådslederen som er byens
”statsminister”, som er Stian Berger Røsland fra partiet Høyre. Medlemmene
i byrådet kalles byråder og tilsvarer statsrådene i en regjering.
Byrådet leder kommunens administrasjon, innstiller til bystyret og er ansvarlig for gjennomføring av bystyrets vedtak. Når vedtakene er gjort i bystyret, er det byrådets oppgave å sørge for at de blir utført. Byrådet har også
myndighet til selv å bestemme i mange saker.

Målet med UBM er både å sette ungdoms egne saker på dagsorden og samtidig å bli enige om de fem viktigste sakene for ungdom i Oslo. Disse fem
sakene skal i løpet av samme år behandles av Bystyret. UBM er et to-dagers
arrangement på Rådhuset i Oslo, gjerne i februar. Etter UBM er det Sentralt
ungdomsråd (SUR) sin hovedoppgave å sørge for at sakene blir tatt på alvor
av politikerne i Oslo og gjerne få gjennomslag for sakene. Siden ikke alle
som brenner for sakene sitter i SUR, opprettes det arbeidsgrupper for årets
saker. Her inviteres alle som brenner spesielt for en sak til å bli med.

DEN OFFISIELLE PROSESSEN FOR BEHANDLINGEN AV SAKENE ETTER UBM:

Bystyresiden får sakene først à Deretter fordeler forretningsutvalget sakene
til de respektive bystyrekomiteer for behandling, som igjen trolig ber de aktuelle byråder om uttalelser à Den aktuelle byråd vil da besvare saken i et
notat til den aktuelle komité à Komiteen vil så behandle saken og avgi sin
innstilling, før saken endelig behandles av bystyret à Bystyret behandler
saken.

Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling eller deler av en byrådsavdeling. Disse kan best sammenlignes med departementer. Byrådsavdelingene ledes administrativt av en kommunaldirektør, og skal sørge for at kommunen gjør jobben sin.

I OSLO HAR VI DISSE BYRÅDSAVDELINGENE:

▪▪ Byutvikling, som ledes av Bård (H).
▪▪ Kultur og næring, som ledes av Hallstein (V).
▪▪ Finans, som ledes av Kristin (H).
▪▪ Eldre, som ledes av Aud (KrF).
▪▪ Helse og sosiale tjenester, som ledes av Anniken (H).
▪▪ Kunnskap og utdanning, som ledes av Torger (H).
▪▪ Miljø og samferdsel, som ledes av Ola (V).
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STYRINGSSYSTEMET I OSLO
Bystyret er kommunens øverste styringsorgan. Det er Oslos parlament og
består av 59 representanter valgt gjennom kommunevalg hvert fjerde år. Ordfører i Oslo er Fabian Stang fra Høyre og han leder Bystyret. Varaordfører er
Libe Riber-Mohn fra Arbeiderpartiet.
Sakene som behandles i bystyret blir i hovedsak fremmet av byrådet, og behandlet i en av de fem komiteene som avgir innstilling til bystyret.

I OSLO HAR VI DISSE FEM KOMITEENE:

▪▪ Byutviklingskomiteen, som ledes av Jøran André Kallmyr (FrP)
▪▪ Finanskomiteen, som ledes av Eirik Lae Solberg (H)
▪▪ Helse- og sosialkomiteen, som ledes av Tone Tellevik Dahl (Ap)
▪▪ Kultur- og utdanningskomiteen, som ledes av Øystein Sundelin (H)
▪▪ Samferdsels- og miljøkomiteen, som ledes av Marianne Borgen (SV)
I mange saker har Oslo kommune gitt byrådet, de kommunale etatene, bydelsutvalgene eller til styrene i de kommunale foretakene rett til å bestemme.
Hvis det er en sak du vil være med på å påvirke, kan det være lurt å snakke
med sekretæren din om hvor det er lurt å begynne for å finne riktige folk
å snakke med om dette. Men det er viktig å huske på at det er politikerne i
kommunen som til syvende og sist har ansvaret for at Oslo fungerer så godt
som mulig, og du kan alltid påvirke politikerne i byen din!

OSLO KOMMUNE HAR ANSVAR FOR:

▪▪ Barnevern, kommunale trygdeordninger, sosialomsorg, omsorg for funksjonshemmede og eldreomsorg
▪▪ Skoler, drift av kirker og kunst- og kulturinstitusjoner.
▪▪ Byplanlegging, bolig- og byfornyelse, næringslivssaker, eiendomsforvaltning, utbygging, forvaltning av byens torg- og gateområder, og kulturminnevern.
▪▪ Kollektivtrafikk, havnetrafikk, biltrafikk, parkering, renovasjon, vann og
avløp, energiøkonomisering, natur- og friluftsliv, miljøvern, drift av skoger,
parker og idrettsanlegg.
▪▪ Oslo kommunes budsjetter, regnskap, skatter og avgifter, inntekter til kommunen, avgifter og arbeidsgiverpolitikk.
Fra www.oslo.kommune.no

Fabian Stang, ordfører i Oslo. Her
får han en gave på UBM 2011.
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