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Førebuing Toppmøte Barn og Unge 10. februar
Bakgrunn
10. februar 2020 arrangerast Toppmøte Barn og Unge for fyrste gong i samband
med KS sitt landsting.
«KS legger med dette til rette for at ungdom får møte beslutningstakere og andre
aktører med stor interesse og ansvar for barn og unges livsvilkår. Målet er å gi
unge en stemme i behandlingen av politiske dokumenter til KS landsting. Vi vil
skape økt engasjement om demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling,
livsmestring og folkehelse. På Toppmøte Barn og Unge utarbeider de unge
deltakerne et budskap som skal løftes inn på Kommunalpolitisk Toppmøte og KS´
landsting.»
Ungdomsarbeidsgruppa har utarbeidd ein rekke refleksjonsspørsmål til KS sitt
politiske grunnlagsdokument til landstinget, som ungdomspanelet sine deltagarar
bør førebu seg på.
https://www.ks.no/globalassets/kpt-2020/KS-grunnlagsdokument-kpt-2020.pdf
3.1 God oppvekst og godt liv
 Hva skal til for at barn og unge ønsker å bli værende i kommunen de vokste
opp i, når de blir voksne?
 Hvordan kan lokale møteplasser legge til rette for ungdomsdeltakelse?
 Hvordan kan kommunen og fylkeskommunen tilrettelegge for mer
oppmerksomhet om psykisk helse.
 Hvordan kan lokale møteplasser bidra til god folkehelse?
3.2 Klima- og miljøvennlig utvikling (https://youtu.be/hPsyGmjgWOU)
 Hvordan kan lokalsamfunnet mitt bidra til det grønne skiftet og hvordan kan vi
bidra på veien?
 Hvordan kan bevisst arealplanlegging bidra til bedre miljø i tettbygde strøk?
 Hva kan vi gjøre lokalt i kommunene for å bidra til det grønne skriftet?
 Dilemmaer:
- Matjord eller motorvei?
- Urørt natur eller grønn energi (for eksempel vindmøller)?
- Skogdrift eller kjøpesenter?

3.3 Omstillingsdyktig næringsliv
 Hvordan kan vi sikre at ungdomsskole og videregående opplæring sikrer den
kompetansen næringslivet etterspør og trenger?
 Hvordan kan vi sikre at innbyggerne i kommunen ikke må flytte til en annen
kommune for å få seg jobb?
 Hvordan kan vi sikre lærlingplasser i kommunen, slik at særlig ungdom kan
fortsette å bo i hjemkommunen gjennom hele den videregående opplæringa?
3.4 Attraktive steder og byer (https://youtu.be/W1nAJiZICYY)
 Hva skal til for at et tettsted skal være attraktiv for dem som bor der?
 Hvordan kan vi gjøre kommunen vår til et attraktivt sted for ungdom?
 Hvordan kan vi sikre at innbyggerne i kommunen foretrekker og bruker
transportmiddel som gange, sykkel og kollektivtransport? Hvordan kan vi gjøre
dette mer attraktivt?
3.5 Mangfold og inkludering (https://youtu.be/7flKd3OxUd8)
 Hvordan kan vi bygge ned skiller mellom folk å få flere til å delta på det som
skjer lokalt?
 Er kommunen min flink til inkludering i dag? Hva kan gjøres bedre, hvilke tiltak
kan iverksettes?
 Hvordan kan kommunen gjøre frivillighet mer attraktivt?
 Hvordan kan kommunen tilrettelegge for arenaer der sosial og økonomisk
ulikhet ikke har noe å si? For eksempel idrett, møteplasser og andre
fritidsaktiviteter.
3.6 Deltakende innbyggere (https://youtu.be/FL7SxyGroHE)
 Hvordan kan ungdom og eldre bli mer engasjert og involvert i kommunale
planer og utviklingsstrategier?
 Er kommunen vår flink til å ta imot innspill fra innbyggerne i politiske
prosesser? Hva kan eventuelt gjøres bedre?
 Hvordan kan barn og unge lære om demokratisk deltakelse?
 Hvordan kan kommunen tilrettelegge for økt aktivitet i lokaldemokratiet ved å
gjøre arrangementer, årlige temadager og annet mer synlig over alt i
kommunen?
Medlem frå ungdomspanelet skal også leie ein sesjon om barnehage og skole.
Først skal Steffen Handal, som er leiar av Utdanningsforbundet, innleie i 2 min om
kor lærarar vil møte barn og unges engasjement for å finne nye løysinger. Det er
spesielt dei tverrfaglege tema’ene som kjem i nytt læreplanverk frå hausten;
Berekraftig utvikling, Demokrati og Medborgarskap og Folkehelse og livsmestring.
Det vil bli brukt mentimeter, slik at salen kan skrive inn spørsmål via mobil som
Steffen kan svare på i etterkant av si innleiing.
Ungdomspanelet sine to medlemmer skal få fem min. til å introdusere tema og
prosess, så er det Steffen si innleiing (20 min), deretter blir ungdomspanelets sine
to medlem og Steffen på scenen i 15 min. og stiller han spørsmål frå skjermen.
Ungdomspanelet må derfor førebu nokre spørsmål i fall det ikkje kjem nok
spørsmål frå salen.

Vurdering
Ungdomspanelet sett av tid i møtet til å førebu seg til sin deltaking på Toppmøte
Barn og Unge 10. februar.
Forslag til vedtak:
Saka leggast fram utan forslag til vedtak.

Urtė Karanauskaitė
leiar ungdomspanelet

