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Invitasjon til nominering av Årets ungdomskommune 2021
Regjeringen ønsker økt vektlegging av ungdomspolitikk. Det er grunnleggende viktig at alle
barn og unge gis mulighet til å delta i samfunnet og å påvirke samfunnsutviklingen.
De unge bor i kommune-Norge. Lokalmiljøet er derfor den viktigste arenaen for medvirkning
og gode oppvekstsvilkår.
Mandal kommune ble, som den første kommunen, kåret til årets ungdomskommune i 2019.
Du kan lese nærmere om juryens begrunnelse her. Kommunens arbeid for aktiv
tilrettelegging og ivaretagelse av ungdomsmedvirkning var helt sentralt i juryens
begrunnelse. I ettertid har Norge og hele verden opplevd å bli rammet av en pandemi. Covid19 pandemien og de tiltakene som regjeringen og kommunene har vært nødt til å iverksette
for å begrense smitte, har i mange tilfeller rammet barn og unge voksne hardt. Som en
konsekvens av pandemien, er ungdomsmedvirkning blitt enda mer viktig.
Medvirkning
I kommunene er det flere eksisterende strukturer som ivaretar ungdomsmedvirkning. Det er
viktig at unge får medvirke og bidra i lokale prosesser og at deres synspunkter blir tillagt vekt.
Dette gjelder også under en pandemi. Medvirkning er noe vi må jobbe med kontinuerlig,
både nasjonalt og lokalt. Koordineringsgruppen som ble nedsatt for å følge med på
tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under pandemien, har blant annet sett nærmere på
ungdoms medvirkning i kommunene under pandemien. De finner at koronasituasjonen har
påvirket driften av mange ungdomsråd negativt. De anbefaler derfor at det i en krisesituasjon
som vi er inne i nå, er viktig å ta i bruk etablerte og representative kanaler for
ungdomsmedvirkning. Ungdomsråd og elevråd er eksempler på slike kanaler. Det er derfor
nå viktigere enn noen gang at kommunene er aktive i å sikre at barn og unge blir hørt og
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ivareta deres rettigheter under pandemien. De unge må sees som en ressurs og tas på
alvor. Her er det mange kommuner som gjør en god jobb.
Informasjon til barn og unge
Vi har både nasjonalt og lokalt en oppgave med å gi god og kvalitetssikret informasjon til
befolkningen, under en pandemi er oppdatert informasjon særlig viktig.
Koordineringsgruppen er opptatt av at det både nasjonalt og lokalt gis tydelig informasjon til
barn og unge om hva de har rett og lov til. Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre
kommunene til å gi oppdatert og tilpasset informasjon om hva som gjelder for barn og unge i
den enkelte kommune, hva de kan gjøre og ikke gjøre i tråd med til enhver tid gjeldende
smitteverntiltak.
Nominering av kandidater
Jeg er glad for å kunne invitere til nominering av kandidater til Årets ungdomskommune
2021. Kandidatene skal ha utmerket seg ved måten de legger til rette for unges mulighet til
deltakelse og medvirkning som en forutsetning for god, lokal ungdomspolitikk. Dette gjelder
også særlig under en nasjonal krise som Covid-19 pandemien. De unges engasjement og
synspunkter skal være synlige i prosesser og vedtak. Kriteriene som vil ligge til grunn for
juryens vurdering følger vedlagt.
Nominering kan gjøres av statsforvalter, fylkeskommuner, kommuner, barne- og
ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende organ for barn og
ungdom i kommuner og fylker. En jury, nedsatt av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, vil
stå for utvelgelsen.
Fristen for nominering er 1. september.
Jeg håper på stort engasjement og mange sterke kandidater!
Med hilsen
Kjell Ingolf Ropstad
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