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Ungdomsmedvirkning nye Asker
Fellesnemda behandlet sak om ungdomsmedvirkning i sitt møte 19.01.2018 (sak
18/8). Dette notatet redegjør for videre arbeid med planlegging og
gjennomføring av tiltakene.
Bakgrunn for saken
Askerkonferansen 2016 ble arrangert 8.-9.03. 2016. Konferansen var en
involveringsarena for ungdom i Asker, Bærum, Røyken og Hurum i forbindelse
med arbeidet med kommunereformen.
Konferansen resulterte i en rekke resolusjoner rundt temaene oppvekst,
nærmiljø og tilhørighet, miljø og transport, deltakelse og involvering.
Tre av resolusjonene omhandlet deltakelse og involvering. Anbefalingene var
blant annet:
- At resolusjonene skulle behandles i alle kommunestyrene
- At beslutningstakere i større grad må anerkjenne ungdom som
medborgere og aktører og etterspørre deres ekspertise
- At politikere må ta initiativ til å møte ungdom på de arenaene der ungdom
er; skole, sosiale medier o.l.
- At deltakere i kommunale medvirkningsorganer må få nødvendig
opplæring
- At informasjon om medvirkningsorganenes arbeid må være oversiktlig og
tilgjengelige for ungdom
- At det samles erfaringer og «best practice» og utvikles modeller for
ungdomsmedvirkning
- At kommunene må ha en målrettet strategi for å informere og involvere
ungdom i kommunereformen

Oppfølging av Askerkonferansen 2016
•

Resolusjonen er behandlet i kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker
kommune
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•

•

•
•

Resolusjonene er lagt til grunn i arbeidet med prosjekt Oppvekst,
undervisning, kunnskap i nye Asker der det er utarbeidet et strategisk
dokument og organisasjonsplan for oppvekst i nye Asker
De unges kommunestyre i Asker vedtok 21.11.2018 at alle klasser i Asker
skal ha et undervisningsopplegg om FNs bærekraftsmål og arbeidet med
Nye Asker kommune, i løpet av skoleåret 2017/18. Vedtaket ble oversendt
skolene i Røyken og Hurum, som er oppfordret til å gjøre det samme
Innovasjonscamp med tema «FNs bærekraftsmål i nye Asker» arrangeres
for alle 8. klasser i Asker, Røyken og Hurum juni 2018
Sak 18/8 Ungdomsmedvirkning i nye Asker Fellesnemda 19.01.2018

Vedtak sak 18/8:
1. Elevrådene på de videregående skolene i Røyken og Asker inviteres til
dialogmøter med folkevalgte våren 2018
• Dialogmøtene gjennomføres på hver videregående skole i april/mai
2018
• Temaer for dialogmøtene vil være
o Ungdomsmedvirkning i Asker 2020
o Ungdomsinvolvering i byggingen av ny kommune
o Askerkonferansen 2018
2. Det arrangeres en Askerkonferanse med deltakere fra Hurum, Røyken og
Asker høsten 2018
• Temaer for konferansen vil være
o Ungdomsmedvirkning i Asker
o FNs bærekraftsmål og kommuneplanarbeid for Asker 2020
• Det søkes samarbeid og bidrag til konferansen fra UN Habitat eller FNsambandet
3. Innspill fra Askerkonferansen legges frem for Fellesnemda etter
gjennomføringen
Oppfølging, planlegging og gjennomføring av tiltak
1. Dialogmøter våren 2018
Det gjennomføres dialogmøter 4. og 5. april på Nesbru, Røyken, Asker og Bleiker
videregående skoler. Ordførerne i Asker, Røyken og Hurum møter elevrådene for
å drøfte og ha dialog om:
• Hvordan ungdom kan medvirke i styringen av den nye kommunen
gjennom dialog med politikere, administrasjon og nærmiljøaktører
• På hvilken måte ungdom kan involveres mens nye Asker planlegges
• Hvordan FNs bærekraftsmål kan bli styrende i den nye kommunen
Elevrådene er bedt om å gjennomføre møter i forkant av dialogmøtene for å
drøfte temaene som ordførerne gjerne vil ha innspill til. Oppsummering av de
lokale drøftingene danner grunnlag for videre dialog i møtene.
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2. Askerkonferanse 24.10.2018
Det arrangeres en ungdomskonferanse for nye Asker 24.10.2018, som er selve
FN-dagen. Arbeidet skal sees i sammenheng med nye Askers arbeid med FNs
bærekraftsmål som ramme for ny kommuneplan.
Konferansen skal være
• en arena for medvirkning i kommuneplanarbeidet (innspill til videre arbeid
om FN’s bærekraftsmål i den nye kommuneplanen)
• en arena for drøfting av ungdomsmedvirkning i nye Asker
Forut for konferansen arrangeres prosesser på skolene med temasamlinger for å
forberede konferansen.
Deltakere /målgrupper
• Elevrådene ved Nesbru, Bleiker, Asker og Røyken videregående skoler.
• Rådmannen går i dialog med skolene med tanke på å invitere elever som
deltar i særskilt relevante fag (som politikk og menneskerettigheter o.l.) i
tillegg til elevrådsrepresentanter.
For å oppnå et ønsket antall deltakere på konferansen er det en forutsetning å
ha et samarbeid med skolene om temasamlinger, samt at konferansen kan inngå
i relevant undervisning. Det er viktig at elevene kan delta i temasamlinger og på
konferansen som en del av sin ordinære undervisning. (jfr fraværsregel, og
resolusjon 1 kulepunkt 2; demokratiopplæringen i skolen, styrkes for å gjøre
ungdom i stand til å forstå og delta i politiske prosesser). Dersom slikt samarbeid
ikke er mulig vil rådmannen vurdere å utvide målgruppen for konferansen.
Antall: ca 60
Sted:
Prosesser i forkant av konferansen gjennomføres på hver enkelt skole.
Rådmannen anbefaler å legge konferansen til Asker rådhus som ligger lett
tilgjengelig for kollektivreisende. Rådhuset ble brukt på Askerkonferansen 2016,
og ga god ramme for prosessene.
Budsjett
Askerkonferansen 2016 ble gjennomført innen en ramme av kr 200 000.- eksl.
MVA. Asker kommune bidro med personalressurser i planlegging og
gjennomføring av konferansen.
Rådmannen anbefaler at oppdraget med planlegging og gjennomføring utføres
med ekstern bistand. Mandat for oppdraget/ omfang på kostnader vil omfatte:
• Planlegging og prosjektledelse av prosesser med de videregående skolene
og gjennomføring av konferansen
• Prosess med elevrådene i august/september; design, gjennomføring på
hver enkelt skole
• Askerkonferansen 2018; design og planlegging, gjennomføring, lokaler,
bevertning m.m.
• Fasilitatorer
• Foredragsholdere
• Samarbeid med partnere
• Reise for foredragsholdere
Eventuelle kostnader til reise og deltakelse fra UN habitat kommer i tillegg.
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Rådmannen forutsetter at kostnadene dekkes innen fellesnemndas budsjett for
kommunikasjon, medvirkning og konsulentbistand.
Ekstern bistand.
Gjennom rammeavtale med Dinamo/Pure Consulting kan det avtales et oppdrag.
Pure Consulting har gjennomført prosesser i arbeidet med FN’s bærekraftsmål i
kommuneplanarbeidet for nye Asker. Rådmannen anbefaler å gå i dialog med
Dinamo/Pure Consulting om kostnad, omfang og innhold i oppdraget i henhold til
skisse til mandat.
Samarbeidspartnere
Dinamo/Pure Consulting vil få oppdrag om å planlegge og gjennomføre i
samarbeid med partnere. Disse er Nesbru, Røyken, Asker og Bleiker vgs.
Rådmannen anbefaler å vurdere om UN habitat /FN sambandet kan bidra i
arbeidet i konferansen gjennom foredrag eller arbeidsprosesser.
Rådmannen vurderer om andre samarbeidspartnere, som har interesse av
prosessene, inviteres til å delta (f.eks KS m.m.)
3. Sak til Fellesnemda
Rådmannen anbefaler at fellesnemda behandler rapporten fra konferansen innen
utgangen av 2018.
4. Fremdriftsplan
Aktivitet
Bestilling av oppdrag,
inkl dialog om budsjett
og mandat
Temasamlinger på 4 vgs
• Planlegging
• Gjennomføring
• Bearbeiding av
innspill som
grunnlag for
konferansen
Konferanse 24.10.2018
• Planlegging
• Gjennomføring
• Samarbeid med
partnere
• Utarbeidelse av
rapport
Sak til fellesnemda

Ansvar
Rådmann

Frist
Innen utgangen av mars

Konsulent

Innen utgangen av uke
39

Konsulent

Rådmann

Innen utgangen av
desember 2018

Når programmet for Asker konferansen 2018 foreligger presenteres
dette for Fellesnemnda.

