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Tilbud om verktøy for involvering av ungdom ifm. kommunereformen 

 

I samråd med våre samarbeidspartnere, tilbyr Fylkesmannen med dette alle 

kommunene i Nord-Trøndelag å ta i bruk «involveringsverktøy» om 

kommunereformen. Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UET) er prosessleverandør og 

vil bistå og lede gjennomføringer for 10. trinn i ungdomsskole og/eller i videregående 

skole. Kommuner som ønsker å ta i bruk verktøyet, kan ta kontakt med UET. 

 

Ungdom i Nord-Trøndelag har tydelig signalisert at de ønsker å bli involvert i 

kommunereformprosessen.  Kommunereform og involvering av ungdom har vært tema ved 

flere konferanser og møter siden høsten 2014. Vi viser her blant annet til 

Ungdomskonferanse, Temating og Ungdomsrådssamling.   

 

For ytterligere å støtte opp under dette engasjementet og arbeidet, er det inngått et bredt 

samarbeid i fylket om hvordan ungdom kan bli involvert i forbindelse med den pågående 

kommunereformen. Fylkesmannens samarbeidspartnere i dette arbeidet er: Nord-Trøndelag 

fylkeskommune, Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag, Ungt Entreprenørskap Trøndelag 

(UET), Distriktssenteret og KS.  

 

Samarbeidet har blant annet resultert i en formidlingspakke om kommunereformen, hvor 

formålet har vært å presentere kommunereformen på en forståelig måte tilpasset ungdom. 

Denne formidlingspakken ligger tilgjengelig på Distriktssenterets nettsider: 

http://distriktssenteret.no/2015/02/16/formidlingspakke-ungdom/. Materialet kan tas bruk av 

de som ønsker.  

 
I samråd med våre samarbeidspartnere, har videre Fylkesmannen inngått samarbeidsavtale 

med UET for å utvikle et opplegg/verktøy for å kjøre prosesser i ungdomsskoler og i 

videregående skoler. Det er gjennomført to testkjøringer (pilot) i Leksvik, både for 

ungdomstrinn og i videregående skole. Testkjøringene ble evaluert i et felles møte med 

samarbeidspartnerne. Erfaringene viser at verktøyet er godt egnet for elever i 10. trinn i 

ungdomsskolen og for videregående skole.  

Vi ønsker nå å tilby dette verktøyet til alle kommunene i fylket vederlagsfritt. Kommuner som 

ønsker å ta i bruk verktøyet, kan ta kontakt med UE og de vil formidle kontakt og koordinere 

mellom den enkelte kommune og den videregående skolen. Ikke alle kommuner har en 

videregående skole lokalisert i egen kommune. Her kan det være aktuelt at flere kommuner, 

http://distriktssenteret.no/2015/02/16/formidlingspakke-ungdom/
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inkludert vertskommunen for den videregående skolen, går sammen om å melde sin 

interesse til UET. En annen mulighet er at kommunen tar i bruk dette verktøyet for elever i 

10. trinn i ungdomsskolen.   

 

Avdeling for videregående opplæring melder om at det kan være utfordrende for den enkelte 

videregående skole å planlegge slike gjennomkjøringer allerede i løpet av våren 2015, men 

at høsten 2015 også kan være en mulighet. Det er store forskjeller i størrelse både når det 

gjelder kommuner og skoler, slik at den enkelte gjennomkjøring i stor grad må tilpasses 

lokale forhold og behov. 

 

Tidsrammen for hver gjennomføring er 3 timer. Innholdet i verktøyet som tilbys, består av en 

innledende del med formidling om kommunereform (formidlingspakke), og videre tre 

sekvenser med gruppeoppgaver. I etterkant vil UET ferdigstille en rapport som oppsummerer 

svar fra gruppeoppgaver og svar fra en enkel spørreundersøkelse. Formidlingsdelen og 

gruppeoppgavene dekker tema som samfunnsutvikling, kommunenes roller, demokrati og 

medvirkning, og som dermed er faglig relevante i skolesammenheng. UET vil videre lede de 

enkelte gjennomføringene og være kontaktperson. Vedlagte dokumenter fra UET viser 

innholdet involveringsverktøyet i mer detalj.  

 

Formålet med involveringsverktøyet er todelt. De skal bidra til å gi kunnskap om hva en 

kommune er og om kommunereformen, og dermed bidra til samfunnsengasjement. Det er 

også et formål at kommunen skal få kunnskap tilbake om hvilke spørsmål/forhold 

ungdommer er opptatt av. Dette kan gi nyttige innspill i utredningsarbeidet som kommunene 

nå er i gang med.      

Vi oppfordrer til at ordfører sammen med representanter fra kommunens ungdomsråd deltar 

på slike gjennomføringer, samt at ungdomsrådet deltar oppfølgingsarbeid i etterkant.    

 

Kontaktpersoner hos UE er:  

 

Pål Sverre Fikse 951 60 823 e-post:psf@ue.no 

Ingrid Dahl Furunes 942 38 060         e-post:ingrid.dahl.furunes@ue.no 

Gisle Kristian Almlid-Larsen 902 06 874            e-post:gisle.almlid-larsen@ue.no 

 
 
Vi håper dette tilbudet kan være med å bidra positivt til gode involveringsprosesser, og 
ønsker dere lykke til.     
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hans Brattås(e.f.) 
Kommunaldirektør 

Sigrid Hynne 
Seniorrådgiver 
Kommunalavdelingen  

 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift 
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Vedlegg 1 
UET- Involvering av ungdom i kommunereformen    
 
  
 
Kopi m/ vedlegg til: 
Distriktssenteret Ogndalsvegen 2 7713 STEINKJER 
KS Nord-Trøndelag Postboks 2566 7735 Steinkjer 
Avdeling for videregående 
opplæring, NTFK 

Postboks 2260 7735 STEINKJER 

Ungt Entreprenørskap Trøndelag, 
avd. Steinkjer 

Seilmakergata 2 7735 STEINKJER 

 
 
 
 
 
Våre samarbeidspartnere:  
 

                         
  
Ungdomsutvalget 

 
 


