Møteinnkalling

Utval:
Møtestad:
Dato:
Tid:

Ungdomspanelet
Halsa kommune / Thon hotell Surnadal
26. – 28.01.2018
18.00

Forfall skal meldast til utvalssekretær Lovise Almklov, 71 28 00 10/452 66 018
eller lovise.almklov@mrfylke.no. På dette møtet blir alle utvalsmedlemane
innkalt, både faste og vara.
Program:
Fredag 26. januar
Kl.18.00
Oppmøte og innsjekk i Surnadal. Felles køyring til Halsa.
Kl.19.00
Møtestart i Halsa med overrekking av prisen for årets
ungdomskommune 2017 til Halsa ungdomsråd/ Halsa kommune
Laurdag 27. januar
Kl.09.00
Møtestart
Kl.12.00
Lunsj
Kl.13.00
Møte
Kl.18.00
Middag
Sosialt
Søndag 28.januar
Kl.09.00
Møtestart
Kl.12.00
Lunsj
Vel heim!
Ver merksam på at det kan bli endringar i møteplanen, og at det vil bli høve til å
fremme saker ved møtestart.
Ta med iPad/PC, eit litt finare antrekk til fredagskvelden, samt ungdomspanelets
hettejakke og t-skjorte.
I tillegg til saklista:
 Deltaking på konferansar og besøk i ungdomsråd i næraste framtid
 Urte informerer om hennar besøk på UFT i Trøndelag
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Saksnr

Innhald

UP 1/18

Gjennomgang av arbeidsrutiner, reglar og
forventningar for ungdomspanelet 2017/2018
Invitasjon om deltakelse i nasjonal ordning med
fylkesvise mobbeombud
Samarbeid mellom fylkeskommunale og regionale
medvirkningsorgan for ungdom
Gjennomgang av handlingsprogrammet til
ungdomspanelet frå ungdommens fylkesting 2017
og fordeling av arbeidsområde
Oppfølging av vedtak frå ungdommens fylkesting
2017
Oppfølging av sak om internasjonale moglegheiter
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UP 2/18
UP 3/18
UP 4/18
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saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

11.01.2018

3176/2018

Lovise Eriksen Almklov

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 1/18

Ungdomspanelet

26.01.2018

Gjennomgang av arbeidsrutinar, reglar og forventningar for
ungdomspanelet 2017/2018
Bakgrunn
Leiar, nestleiar og koordinator tek ein gjennomgang av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokumentet «Reglar og forventningar for ungdomspanelet 2017/2018»
«Besøkspakke» og PowerPoint-presentasjon UP
Alfresco
Bruk av sosiale media
Oppfølging av ungdommens miljøkrav
Godkjenning av protokoll og liknande

Forslag til vedtak:
Ungdomspanelet tek saka til orientering.

Urtė Karanauskaitė
leiar ungdomspanelet

3

saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

05.01.2018

1401/2018

Lovise Eriksen Almklov

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 2/18

Ungdomspanelet

26.01.2018

Gjennomgang av handlingsprogrammet til ungdomspanelet frå
ungdommens fylkesting 2017 og fordeling av arbeidsområde
Bakgrunn
Samrøystes vedtak i ungdommens fylkesting –
Ungdommens fylkesting vedtok 12. november 2017 følgjande handlingsprogram for
ungdomspanelet 2017/2018:
Hovudsatsingar:
- Ungdom og rus
- Miljø og klima
- Yrkesfag og læreplass
- Likestilling
Utdanning:
- Arbeide aktivt for fleire læreplassar i fylket
- Førebyggje fråfall i den vidaregåande skulen, med særleg fokus på dei
yrkesfaglege studieretningane
- Arbeide aktivt for formidling av elevar sine rettar på skulen
- Skape eit tettare samarbeid med elev- og lærlingombodet, samt
Elevorganisasjonen
Samferdsel:
- Arbeide for å betre kollektivtilbodet til ungdom i fylket
- Arbeide for at prisane på kollektivtilbodet og periodebillettar ikkje aukar
- Betring av kvelds- og nattilbod av transportmoglegheiter for og til unge
Helse:
- Arbeide for å styrke skulehelsetenesta i fylket
- Ha eit fokus på synleggjering av tilbod retta mot mental helse
- Arbeide for Elevorganisasjonen si norm på ei tilsett helsesyster per 200
elever blir fylgt opp
- Auke kunnskap om rusmidlar blant unge i Møre og Romsdal

Vurdering
Ungdomspanelet går gjennom handlingsprogrammet og fordeler arbeidsområde.
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Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram utan forslag til vedtak.

Urtė Karanauskaitė
leiar ungdomspanelet
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saksframlegg

Dato:

Referanse:

Vår saksbehandlar:

11.01.2018

3167/2018

Lovise Eriksen Almklov

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 3/18

Ungdomspanelet

26.01.2018

Oppfølging av vedtak frå ungdommens fylkesting 2017
Bakgrunn
Samrøystes vedtak i ungdommens fylkesting sak UFT-7/17:
Ungdommens fylkesting ser positivt på by- og tettstadsutviklingsarbeid i
Møre og Romsdal. Ungdommens fylkesting ynskjer at ungdomspanelet skal
lage ein rettleiar for korleis ungdomsråd kan arbeide for å få eit attraktivt,
sosialt og godt lokalsamfunn for barn og unge. Ungdommens fylkesting
ynskjer også at ungdomsråda skal få moglegheita til å leggje fram sine gode
døme ved ungdommens fylkesting i 2018.
Vurdering
Ungdomspanelet må bestemme korleis dei skal jobbe vidare med å følge opp dette
vedtaket frå ungdommens fylkesting 2017.
Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram utan forslag til vedtak.

Urtė Karanauskaitė
leiar ungdomspanelet
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saksframlegg

Dato:

Referanse:

16.01.2018

4740/2018

Vår saksbehandlar:

Saksnr

Utval

Møtedato

UP 4/18

Ungdomspanelet

26.01.2018

Oppfølging av sak om internasjonale moglegheiter
Bakgrunn
I møte 12.desember sak UP-31/17 vart det vedtatt at ungdomspanelet skulle jobbe
med å lage ein prosjektsøknad med tanke på å få til eit internasjonalt
samarbeidsprosjekt gjennom Aktiv ungdom. «Ungdom og rus» vart valt som tema.
Det vart satt ned ei arbeidsgruppe som skulle jobbe med prosjektet fram til neste
møte i januar. Arbeidsgruppa har samarbeidt med internasjonal rådgivar i
fylkeskommunen Cecilia Lillthors.
Vurdering
Etter ein dialog med Cecilia Lillthors kom det fram at ungdomspanelet sitt vedtak
om å arrangere eit internasjonalt arrangement med temaet "ungdom og rus" kan
bli vanskelig på grunn av den korte tidsfristen (15. februar). Det vil ta tid å finne
ein samarbeidspartnar og planlegge detaljane. Eit slikt møte vil gå under kategorien
"gruppeutveksling"og må vare i 5-21 dagar, der reisedagar kjem i tillegg. Tida fram
mot 15. februar er derfor ikkje tilstrekkeleg for å arrangere noko så omfattande.
Neste søknadfrist i Aktiv ungdom er 26. april. Dette vil gi nok tid til planlegging,
men prosjektet må starte mellom 1. august og 31. desember 2018.
Ungdomspanelet har to møter i denne perioden, før ungdommens fylkesting i
november. Disse møta og tida etter sommarferien blir brukt til førebuing av UFT og
ungdommens spørjetime, og det kan derfor vere ei travel periode å skulle ha eit
arrangement. Arbeidsgruppa vil heller ikkje la prosjektet gå i arv til neste
ungdomspanel, då engasjementet i det nyvalte ungdomspanelet kanskje ikkje er
like høgt for dette prosjektet.
Arbeidsgruppa foreslår derfor at ungdomspanelet heller jobbar mot eit
ungdomspolitisk møte med eit eller fleire andre fylke i Noreg, altså eit nasjonalt
prosjekt.
Den prosjekttypen som passar best med tanke på den korte tidsfristen er eit
"ungdomspolitisk møte". Støtte til eit ungdomspolitisk møte blir gitt til prosjekt
som:




fremmar utveksling av idear, metodebruk og erfaringar
styrkar ungdomsdeltaking i demokratiske prosessar
oppmuntrar til aktiv samfunnsdeltaking
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Sidan alle disse punkta må oppfyllast blir temaet "ungdom og rus" for snevert for
dette prosjektet.
Arbeidsgruppa har utarbeidd eit nytt forslag:





Ungdomspanelet tek sikte på eit ungdomspolitisk møte med eit eller fleire
andre fylke i Noreg med temaet "UNG medverknad".
Det ungdomspolitiske møtet skal ha fokus på å auke medverknaden til
ungdom i fylket ovanfor fylkespolitikarane. Dette kan ein sjå på som to
prosessar:
o at det representative medverknadsorganet for ungdom i fylket klarer
å representere mangfaldet av ungdom og deira visjon på ein korrekt
måte
o at dette medverknadsorganet har ei reell moglegheit til medverknad i
dei demokratiske prosessane som skjer på fylkespolitisk nivå.
Problemstillinga er altså "korleis best representere ungdomane si stemme og
korleis få den til å bli høyrd av fylkespolitikarane?"

Eit slikt møte vil leggje til rette for erfaringsutveksling mellom ulike fylke,
oppmuntre og skape engasjement blant ungdomsmedverknadsorgana til meir
politisk deltaking, og i aller største grad styrke ungdomsdeltaking i demokratiske
prosessar. Ved å velje dette temaet dekker ein altså alle krava som vert satt av
Aktiv Ungdom (finansiert av Erasmus+).
Søknaden til prosjektet skal sendast inn før fristen 15. februar. For å sikre at
søknaden kjem inn i tide og for at Cecilia skal ha tid til å sjå gjennom den må
søknaden vere ferdig skriven innan 5.februar.
Ungdomspanelet må diskutere korleis dei eventuelt vil gå vidare med eit slik
prosjekt. Dei må finne moglege samarbeidsfylke og bli einige om korleis prosjektet
skal organiserast både med tanke på ansvar, program, søknadsskriving og
gjennomføring.
Forslag til vedtak:
Saka blir lagt fram utan forslag til vedtak.

Urtė Karanauskaitė
leiar ungdomspanelet
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Saksbehandler: Frode Restad

Vår dato:
02.01.2018
Deres dato:

Vår referanse:
2018/8687
Deres referanse:

Akershus fylkeskommune

Invitasjon til deltakelse i ordning med fylkesvise mobbeombud
Vi viser til oppdragsbrev 17/40 fra Kunnskapsdepartementet der Utdanningsdirektoratet bes
iverksette en ordning med fylkesvise Mobbeombud fra høsten 2018.
Vi inviterer med dette alle landets fylkeskommuner til å delta i ordningen.
I oppdraget fra Kunnskapsdepartementet går det blant annet frem at ordningen skal bygge
på en kostnadsdeling mellom fylkeskommune og staten, og at Utdanningsdirektoratets
forslag til nasjonalt mandat (jf. vedlegg) skal ligge til grunn for ordningen. Barn, elever- og
foreldre skal være ombudenes primære målgruppe, og mobbeombudet skal ha både
barnehage og skole som virkeområde. Det skal legges til rette for et godt samarbeid om det
psykososiale skolemiljøet i videregående opplæring med elev- og lærlingombudene.
Ansettelse i fylkeskommunens stab og samlokalisering med elev- og lærlingombudene vil
være den foretrukne løsningen. Ordningen skal evalueres, med sluttrapport til
departementet innen 1.12.2019
Vilkår for tilskudd
 Fylkeskommuner som ønsker å delta i ordningen sender faktura til
Utdanningsdirektoratet. Fylkeskommunen vil deretter motta et statlig tilskudd for
mobbeombud i sitt fylke. Ordningen gjelder i perioden 1.8.2018 til 31.12.2019.
 Deltakelse i ordningen medfører en forpliktelse til å innrette mobbeombudet i
samsvar med nasjonalt mandat (jf. vedlegg).
 Fylkeskommunen kan i tillegg (jf. vedlegg) gi mobbeombudet oppgaver utover de
som er beskrevet og tilpasse ordningen på en måte som synes hensiktsmessig i eget
fylke.
 Fylkeskommunene skal snarest, og innen 1.8.2018, orientere Utdanningsdirektoratet
om opprettelsen av mobbeombud i fylket, inkludert vedtatt mandat og kontaktinfo til
ombudet.
 Fylkeskommunen plikter å samarbeide med fagmiljøet som får ansvar for evaluering,
og bidra til effektiv gjennomføring av denne i eget fylke.
 Fylkeskommunen plikter å rapportere til Utdanningsdirektoratet ved forespørsel. Slik
rapportering kan eksempelvis omhandle status og vurdering av ordningen.
Rapporteringen vil være kortfattet.

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland,
0135 OSLO

Telefon:
+47 23 30 12 00
Org.nr.:
NO 970 018 131
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E-post:
post@udir.no
Internett:
www.udir.no
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Faktura
Ordningen vil ha halvt års virking i 2018 (fra 1. august), og tilsvarer kr 250.000,- per fylke.
Fylkeskommuner som ønsker å delta i ordningen sender en faktura pålydende kr 250.000,innen 15.mars 2018.
Tilskudd for 2019 vil ha helårsvirkning og være på kr 500.000,- per fylke. Faktura
pålydende kr 500.000,- sendes innen 15. mars 2019.
Faktura sendes Utdanningsdirektoratet:
(EHF) organisasjonsnummer NO 970 018 131.
Papirfaktura: Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim.
Oppgi bestillereferanse 1760HGK.
Ved spørsmål til ordningen kontakt Halvor Gillund Knudsen på telefon 2330 1409 eller
e-post hgk@udir.no.
Vi ønsker lykke til med dette viktige arbeidet.

Vennlig hilsen

Marit Hognestad
avdelingsdirektør

Frode Restad
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg
1. Oppdragsbrev 17/40
2. Nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombud
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Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

17/1347

08.12.17

Oppdragsbrev nr: 17/40
Oppdrag:

2017
Tillegg nr.
Innføre en ordning med fylkesvise mobbeombud
fra høsten 2018.

Frist for tilbakemelding:



Budsjettkap., post og prosjektnr.:

Iverksetting av ordningen avklares i tilknytning
til vedtak om statsbudsjett for 2018.
 Følgeevaluering leveres innen 1. desember
2019.
Statens andel av kostnadene til mobbeombud i
fylkeskommunene finansieres over kap. 226 post 21 fra
2018, jf. kommende tildelingsbrev – med
halvårsvirkning i 2018 og helårsvirkning fra 2019.
Følgeevalueringen skal gjennomføres innenfor
gjeldende økonomiske rammer.
Direktoratets arbeid med iverksetting av ordningen
finansieres innenfor gjeldende økonomiske rammer.

Bakgrunn for oppdraget:
Stortinget vedtok 22. mai 2017 gjennom innstilling nr. 289 S (2016-17) at det skal iverksettes
en ordning med mobbeombud, enten på fylkeskommunalt eller regionalt nivå. I tillegg ba

Postadresse
Postboks 8119 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
http://www.kd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90*
Org no.
872 417 842
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Opplæringsavdelingen

Saksbehandler
Egil Knudsen
99799340

Stortinget om at regjeringen gjennomgår hele ombudsstrukturen for elever og lærlinger på
ulike utdanningstrinn, herunder ansvarsfordeling, mandat og arbeidsgiveransvar for
henholdsvis mobbeombud og elev- og lærlingeombud, med mål om et oversiktlig og
tilgjengelig ombudssystem.
Utdanningsdirektoratet fremmet forslag til hvordan en slik ordning kunne iverksettes som svar
på oppdragsbrev 19/17. Følgende er nå besluttet i departementet: Det skal innføres en ordning
med fylkesvise mobbeombud fra høsten 2018. Ordningen skal følgeevalueres. Beslutning om
mobbeombudenes tilknytning til nye regioner fra 2020, med sikte på et oversiktlig og
tilgjengelig ombudssystem, tas på et senere tidspunkt og på grunnlag av evalueringen.
Beskrivelse av oppdraget
Direktoratet skal iverksette en ordning med fylkesvise mobbeombud fra høsten 2018, og
ordningen skal bygge på en kostnadsdeling mellom fylkeskommunene og staten. Direktoratets
forslag til nasjonalt mandat skal danne grunnlag for ordningen. Fylkeskommunene skal
gjennom tilbudet om medfinansiering gis rom til å finne hensiktsmessige løsninger i de enkelte
fylker, blant annet om mobbeombudenes oppgaver og samarbeid med de eksisterende elev- og
lærlingeombudene.
Mobbeombudene skal inngå i et felles nettverk og sikres en faglig forankring for arbeidet de
skal utøve. Oppdraget innebærer derfor også å finne løsninger for hvordan dette bør
organiseres, herunder hvilken rolle Læringsmiljøsenteret bør ha.
Direktoratet skal sette i gang en følge-evaluering av ordningen, i dialog med departementet.
Sluttrapport med direktoratets vurderinger skal leveres departementet innen 1. desember 2019.
Eventuelle føringer for hvordan oppdraget skal utføres
Det er ønskelig med ett mobbeombud i hvert fylke, forutsatt at alle fylkeskommunene tar imot
tilbudet om medfinansiering.
Mobbeombudene skal ha både barnehage og skole som virkeområde. Det skal legges til rette
for et godt samarbeid om det psykososiale miljøet i videregående opplæring med elev -og
lærlingeombudene. Samlokalisering av ombudene skal derfor være den foretrukne løsningen.
Det skal legges til rette for størst mulig uavhengighet til skoleeier. Ansettelse i
fylkeskommunenes stab skal derfor være den foretrukne løsningen.
Barn, elever og foreldre skal være ombudenes primære målgruppe. Oppgaver som
forebygging, dokumentasjon, erfaringsdeling og dialog krever samtidig nær kontakt med
skoleeier og barnehagemyndighet. Fylkeskommunene kan ta hensyn til disse forholdene når
ombudenes arbeidsområder vurderes.

Med hilsen

Side 2
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Johan Raaum (e.f.)
ekspedisjonssjef
Egil Knudsen
seniorrådgiver

Side 3
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Saksbehandler: Frode Restad

Vår dato:
02.01.2018
Deres dato:

Vår referanse:
2018/8687
Deres referanse:

Nasjonal ordning med fylkesvise mobbombud
Formålet med dette dokumentet er å beskrive bakgrunn og mandat for en nasjonal ordning
med fylkesvise mobbeombud. Dokumentet beskriver mobbeombudets oppgaver og
organisering, og fylkeskommunens handlingsrom ved innretning av ordningen i eget fylke.
Som et utgangspunkt for fylkeskommunens arbeid med tilsetting av mobbeombud gis det
også et veiledende forslag til utlysningstekst.
Bakgrunn
Stortinget vedtok 22. mai 2017 gjennom innstilling nr. 289 S (2016-17) at det skal
iverksettes en ordning med mobbeombud, enten på fylkeskommunalt eller regionalt nivå.
I tillegg ba Stortinget om at regjeringen gjennomgår hele ombudsstrukturen for elever og
lærlinger på ulike utdanningstrinn, herunder ansvarsfordeling, mandat og
arbeidsgiveransvar for henholdsvis mobbeombud og elev- og lærlingeombud, med mål om
et oversiktlig og tilgjengelig ombudssystem.
Regjeringen har i oppdragsbrev 17/40 bestemt at det skal innføres en ordning med
fylkesvise mobbeombud fra høsten 2018. Ordningen skal følgeevalueres. Beslutning om
mobbeombudenes tilknytning til nye regioner fra 2020, med sikte på et oversiktlig og
tilgjengelig ombudssystem, tas på et senere tidspunkt og på grunnlag av evalueringen.
Et nasjonalt mandat skal ligge til grunn for ordningen, samtidig som det gis rom for lokale
tilpasninger.
Nasjonalt mandat
Mandat
Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine
rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole.
Mobbeombudet skal i samarbeid med elev- og lærlingeombudet i sitt fylke, bidra til at
elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående
opplæring.
Oppgaver
- Støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker om psykososialt miljø
- Jobbe forebyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foreldre
- Skape dialog og bidra til god tverrfaglig oppfølging etter at saker er håndtert
- Bidra til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt
- Støtte elev- og lærlingombudet i arbeid med psykososialt miljø

Postadresse:
Postboks 9359 Grønland,
0135 OSLO

Telefon:
+47 23 30 12 00
Org.nr.:
NO 970 018 131
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E-post:
post@udir.no
Internett:
www.udir.no
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Organisering
Fylkeskommunen er skoleeier for videregående skoler, men ikke barnehage og grunnskole.
Ved å avgrense mobbeombudets mandat til barnehage og grunnskole vil ombudet, også
med ansettelse og plassering hos fylkeskommunen, være uavhengig av eiere for
grunnskole- og barnehage. Ombudet vil kunne utarbeide en årlig statusrapport som
behandles av både fylkesting og kommunestyrer i fylket.
Elev- og lærlingombud (ELO) arbeider for at elever og lærlingers rettigheter, inkludert
retten til et godt psykososialt miljø, blir ivaretatt i videregående opplæring. Mobbeombudet
vil gjennom et tettere samarbeid kunne støtte ELO i saker om psykososialt miljø i
videregående opplæring, og samtidig være tydelig avgrenset til å ivareta sitt oppdrag
ovenfor barn og elever i barnehage og grunnskole.
ELO og mobbeombudet kan ved samlokalisering dra nytte av kollegialt felleskap,
erfaringsutveksling i håndtering av saker og felles kompetanseutvikling på opplæringslovens
kapittel 9A og læringsmiljøarbeid. ELO og mobbeombudet vil kunne fungere i team, der det
er hensiktsmessig, og som selvstendige aktører med tydelige avgrensede ansvarsområder,
der dette er hensiktsmessig.
Mobbeombudet skal sikres en størst mulig grad av uavhengighet. Ansettelse i
fylkeskommunens stab og samlokalisering med elev- og lærlingombud vil være den
foretrukne løsningen.
Lokale tilpasninger
Fylkeskommunene skal gjennom tilbudet om medfinansiering gis rom til å finne
hensiktsmessige løsninger i de enkelte fylke, blant annet om mobbeombudenes oppgaver og
samarbeid med de eksisterende elev- og lærlingeombudene.
Den nasjonale ordningen gir rom for lokale tilpasninger. Fylkeskommunen kan, gjennom
egen delfinansiering av mobbeombudet og tilrettelegging for samarbeid med Elev- og
lærlingombud, tilpasse ordningen på en måte som synes hensiktsmessig lokalt.
Fylkeskommunen kan for eksempel:
- Vurdere om mobbombudet skal gis oppgaver og målgrupper utover nasjonalt mandat
- Vurdere tiltak for ytterligere styrking av mobbeombudets uavhengighet
- Vurdere tiltak for sterkere faglige forankring i samarbeid med lokale aktører
- Vurdere om det bør tildeles mer ressurser til ombudets arbeid i fylket
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Veiledende forslag til utlysningstekst

Mobbeombud i XX fylke
Arbeidsgiver: XX Fylkeskommune
Stillingstittel: Mobbeombud
Stillingskode: XX (100%)
Sted: XX
Søknadsfrist 15. mars
Varighet: 31.12.2019 (med mulighet for forlengelse)
Søknad sendes til: XX
Om stillingen
Regjeringen har vedtatt at det fra høsten 2018 skal innføres en ordning med mobbeombud i
hvert fylke. Mobbeombudet skal bidra til at barn, elever og foreldre får ivaretatt sine
rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole, og i samarbeid med
elev- og lærlingeombudet bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et
godt psykososialt miljø i videregående opplæring.
[Lokale tilføyelser – Om fylkeskommunenes arbeid med barnehage og skolemiljø]
Mobbeombudet vil inngå som en viktig del av fylkeskommunens pågående arbeid for å
ivareta barn og unges rett til et godt barnehage og skolemiljø. Mobbeombudet vil bli ansatt i
fylkeskommunens stab og samlokalisert med elev- og lærlingombudet. Mobbeombudet vil
inngå i et nasjonalt nettverk for faglig utvikling og erfaringsdeling på tvers av fylkene.
Arbeidsoppgaver
- Støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker om psykososialt miljø
- Jobbe forebyggende med informasjon og opplæring til barn, elever og foreldre
- Skape dialog og bidra til god tverrfaglig oppfølging etter at saker er håndtert
- Bidra til dokumentasjon og erfaringsdeling i fylket og nasjonalt
- Støtte elev- og lærlingombudet i arbeid med psykososialt miljø
- [lokale tilføyelser]
Kvalifikasjoner
- Erfaring fra barnehage og skolesektoren
- Kompetanse i arbeid med barnehage- og skolemiljø
- Høyere utdanning innen relevante fag som f.eks. pedagogikk, psykologi, helse og
sosialfag, ledelse, juss
- Kulturell kompetanse og kjennskap til lokale forhold
- [lokale tilføyelser]
Egenskaper
- Personlig egnethet vil bli vektlagt
- Evne til å kommunisere godt og skape tillit hos barn, elever og foreldre
- Evne til selvstendig og metodisk arbeid med saker
- Gode samarbeidsevner og systemforståelse
- [lokale tilføyelser]
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Forespørsel til fylkeskommunale og regionale medvirkningsorgan for
ungdom
Forespørsel til alle fylker.docx

Til:
Ungdomskoordinatorer
Ungdommens fylkesting
Ungdommens fylkesråd
Fylkeselevråd
Fylkeskommunale ungdomsråd
o.l.
i de respektive fylkene/regionene

Hei,
Under et møte hos og med Barneombudet i Oslo den 8. januar ble medvirkningsorganene for ungdom i
fylkene som var tilstede enige om å arbeide mer og bedre sammen, særlig for å få på plass en lovendring i
delen av den nye kommuneloven som kommer til å gjelde ungdomsråd og lignende i kommuner og fylker.
I den forbindelse ønsker vi innspill fra alle fylker om punktene til diskusjon i det vedlagte dokumentet. Vi
kan, med innspillene, lage en felles uttalelse som vi vil bruke til å påvirke stortingspolitikere til å ta opp
saken. Samarbeidet rundt denne saken vil også ha betydning for arbeidet videre med opprettelsen av et
nasjonalt medvirkningsorgan for ungdom (ANMU). Alle dere som er ledere for ungdomsorgan som nevnt
over skal etter hvert være lagt til i facebook-gruppen til ANMU for å enklere kunne samarbeide, hvis ikke ta
kontakt med meg.
Håper på snarlig svar på drøftingspunktene, og på et godt samarbeid videre

Med vennlig hilsen
Timo Nikolaisen
Leder
Ungdommens Fylkesting i Buskerud
På vegne av Buskerud, Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag, Oslo, Hedmark og Østfold
Tel: +47 472 98 924
E-post: timo@flensburg.no
Facebook: /timo.nikolaisen

[Side #]
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Drøftingsnotat
08.01.18

Lovfesting av kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd

Bakgrunn:
I Stortingsmøte 29.05.2017 ble det gjort vedtak om endring i kommuneloven,
det ble dannet en ny paragraf 10b:
- Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd.
- Kommunestyret eller fylkestinget kan selv etablere en annen
medvirkningsordning for ungdom enn et ungdomsråd.
- Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og
saksbehandling for rådene og en annen medvirkningsordning for
ungdom.
Dette innebærer at ungdomsråd og fylkeskommunale ungdomsråd ikke er
lovpålagt.
Det er enighet blant kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd om at dette
bør være lovpålagt. Etter valget har ikke partier som stemte ned saken i
Stortinget lenger flertall, og derfor ønskes det at saken gjenopptas.
For å legge press på politikerne bes dere (det fylkeskommunale
medvirkningsorgan for ungdom i deres fylke) å drøfte de vedlagte punktene for
å kunne lage en felles uttalelse fra alle fylkene.
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Punkter til drøfting:
- Er dere for eller imot lovfesting av kommunale og fylkeskommunale
ungdomsråd. Hvorfor?

Generelt som gjelder struktur

Bakgrunn:
Under det samme møte 29.05.2017 ble det også vedtatt at det skal legges
nasjonale retningslinjer for struktur på kommunale og fylkeskommunale
ungdomsråd. Derfor er det også ønskelig at dere drøfter disse punktene:
- Hvilken aldersgrense har deres fylke?
- Hvilken aldersgrense føler dere er passende for deres ungdomsråd?
- Synes dere det er nødvendig å ha som en nasjonal retningslinje, eller
synes dere at dette er noe fylkene skal få bestemme selv?
- Har deres ungdomsråd tale- og forslagsrett i deres fylkesting?
- Vil dere at tale- og forslagsrett i fylkestinget skal være en del av de
nasjonale retningslinjene for ungdomsråd?
- Hvordan står det til med økonomien i deres fylkeskommunale
ungdomsråd? Hvor stort er deres budsjett og er dette nok?
- Hvor stor stilling har deres koordinator/ressursperson? Er dette
tilstrekkelig?

Det ønskes at svar gis raskest mulig til leder av Ungdommens fylkesting i
Buskerud, Timo Nikolaisen, på timo@flensburg.no

Med vennlig hilsen,
De fylkeskommunale medvirkningsorganene for ungdom i
Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag, Oslo, Hedmark, Buskerud og Østfold.
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