
Fylkesmannens ungdomsråd, vi tar 
Barnekonvensjonens artikkel 12 på alvor 

Ved seniorrådgiver Solveig Pettersen Hervik 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 



HENSIKT:  
 
• Dette er en del av vår satsing på barn og unge og operasjonalisering 

av 0-24-oppdraget (1 av 4 fokusområder, «Barns rett til å bli hørt»). 
 
 

• Fylkesmann Stein A. Ytterdahl ønsket å få dette til, startet opp 
høsten 2017. 
 
 

• Hensikten er at rådet skal bistå med råd, erfaringer og innspill i ulike 
oppdrag som Fylkesmannen får fra våre oppdragsgivere.  

 
 



Foto: Stein A. Ytterdahl 



UTVELGELSE:  
 
• Ungdomsrådet skal bestå av en sammensatt gruppe av ca. 8 ungdom, 

fra 13-19 år fra Agder. 
 
 

• Alle kommuner og fylkeskommunene kontaktes og bes sende inn 
forslag på kandidater fra ungdomsskoler og videregående skoler.  
 
 

• Ledergruppa velger ut kandidater, det skal være fire ungdommer fra 
hvert fylke, og så bredt sammensatt med hensyn til kjønn, alder, hvor 
de kommer fra, interesser osv. som mulig.  



GJENNOMFØRING:  
 
• Ungdomsrådet møter ca. 4 ganger i året, på ettermiddagen, i 

Arendal eller Kristiansand. De jobber med 2-3 aktuelle 
saker/temaer. 
 

 
 
• To rådgivere; Solveig P. Hervik (HESO) og Line D. Svendsen (UTBA) 

er ansvarlige kontaktpersoner og ansvarlig for å gjennomføring. I 
møtene deltar også fylkesmann Stein A. Ytterdahl. 
 



 
 

• I forkant av møtene, blir avdelingene bedt om å komme med en sak eller et 
oppdrag de jobber med, som de ønsker at ungdomsrådet skal gi innspill til.  

 
 
• Den informasjon som kommer frem i møtet, skal brukes aktivt i etterkant av 

møtet. 
 
 



ERFARINGER SÅ LANGT: 

 

• Fra 4-8 ungdommer har møtt hver gang, mye engasjement.  

 

• Jobbet med to temaer: 

 

1) Ny lov om retten til et godt skolemiljø – hvordan kan vi best mulig     

      gjøre det kjent for elever? Forbedring av hjemmesiden og produksjon av  

      film.      

2) Fremme god psykisk helse i skolen – hvilke tiltak bør skolen satse på?  

     Innspill til regionens folkehelseprogram.   

 

 



Ungdommen deltok aktivt og hadde premiere på filmen sin på 
Fylkesmannens barn og unge-seminar under Arendalsuka i august 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANDRE ERFARINGER:  

 

• Særlig viktig signal til kommunene og fylkeskommunene nå som det 
er krav om ungdomsråd i endring av kommuneloven. 

 

• Hensiktsmessig å bruke den samme gruppen 1 år til, pluss noen nye, 
det tar tid å bli kjent.  

 

• En del praktisk tilrettelegging, med tett kommunikasjon på sosiale 
medier og med transport.  

 

• Vi må forberede saker nøye og være konkrete på hva de skal 
«mene» noe om.  

 

• Nye temaer for dette året: Fylkesmannens klimasatsing og innspill til 
Regionplan Agder innenfor området Utdanning.  

 



https://vimeo.com/284901669 
 

https://vimeo.com/284901669
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