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Involvering av ungdom i kommunereformen 

 

I forbindelse med den pågående kommunereformprosessen vil det være nødvendig med god 

involvering av innbyggerne. Det er ungdom som skal leve lengst med den nye kommunestrukturen, og 

de fortjener å bli hørt og tatt på alvor i dette arbeidet. Dette er påpekt fra flere hold, blant annet 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Distriktssenteret og LNU.   

De aller fleste kommuner ønsker å involvere ungdom på en god måte, men mangler gode verktøy.  

Vi i Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UET) har utviklet et involveringsverktøy der kommunene i 

Nord-Trøndelag kan gripe fatt i denne problemstillingen og kjøre gode involveringsprosesser med 

ungdom. 

 

Hvorfor ønsker Ungt Entreprenørskap Trøndelag å bidra i dette arbeidet? 

- Vi har gode pedagogiske og erfaringsbaserte prosessverktøy. 

- Vi er til stede i alle kommuner i hele fylket.  

- Vi lager arenaer for samspill mellom skole, nærings- og samfunnsliv. 

- UEs pedagogiske program bidrar til å fokusere på betydningen av ungdoms ansvar og 

muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.  

- Koble metodikken opp mot fagene i skolen.  

 

Ungdomsutvalget i Nord-Trøndelag, Distriktssenteret, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord - 

Trøndelag Fylkeskommune har gått sammen om å lage en formidlingspakke. Formidlingspakken 

består av en presentasjon med lysbilder og manusforslag og tre filmer som vil bidra til å være 

diskusjonsgrunnlag. Målet er å presentere kommunereformen på en forståelig måte.  

Spørsmålene filmene tar opp er: 

- Hva er en kommune 

- Hva er bra kommune? 

- Hva er kommunereformen? 

Formidlingspakken brukes som innledning til gruppearbeid og er tilgjengelig for alle på:  

http://distriktssenteret.no/2015/02/16/formidlingspakke-ungdom/  

 

Gjennomføring 

Ungt Entreprenørskap Trøndelag er prosessleverandør og står for selve gjennomføringen. Det vil være 

kommunen/skolen som er vertskap og arrangør og som må legge til rette for arrangementet.  

Det er gjennomført pilotering av involveringsverktøyet i Leksvik (rapport vedlegges), på 9. og 10. 

trinn på ungdomsskolen og på Leksvik videregående skole og slik ble det gjennomført: 

Sted: Leksvik videregående skole 

Tid: 09.00 – 12.00 

Utstyr: Gruppebord, videokanon, pc med lyd, trådløs mikrofon, post-it lapper, tusjer, penner, ark 

med problemstillinger.  

09.00 – Velkommen v/ordfører Einar Strøm 

09.10 – Kick Off v/Ungt Entreprenørskap 

  - Hva er kommunereformen? 

  - Gjennomgang av formidlingspakken, kreativ øvelse.  

   

http://distriktssenteret.no/2015/02/16/formidlingspakke-ungdom/
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09.30 – Gruppearbeid. 

  - Hver gruppe velger en «Ordfører» som tar ansvar på sin gruppe. 

  - Det presenteres én problemstilling om gangen. 

  - Hver deltager noterer på post-it lapper, klistres på bordduken.  

  - Ordfører sørger for å ta en runde der alle sier de har tenkt. 

  - Gruppa blir enige om samlet innspill fra gruppa. 

  - Prosessledere og lærere blir veiledere som hjelper gruppene. 

  - Gjennomgang etter hver problemstilling, med mikrofon og Kahoot! 

10.50 – Matpause. 

11.20 – Gruppearbeid. 

11.40  - 12.00 – Oppsummering og avslutning. Overlevering av resultat til Ordfører Einar Strøm 

 

Gruppearbeidet er inndelt i tre bolker, punktene under er de vi har brukt under piloteringen: 

1) «Det går ikke an å diskutere framtidas kommuner  

uten framtidas innbyggere.»,  

- Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister  

 

 

Hva betyr kommunen for deg?  

Hva er en god kommune for deg? 

Hva setter du pris på i kommunen? 

Hva kan gjøres for at din kommune skal bli en enda bedre kommune å bo i? 

Hva tror du vil være viktig for deg om 10 år?  

 

2) Kommunereformen er noe som alle kommuner i Norge jobber med. 

Kommunen skal finne ut om de skal fortsette med dagens kommunegrenser eller slå seg 

sammen med noen av nabokommunene sine.  

Før kommunen bestemmer seg for hva de skal gjøre, må de finne ut av en del ting.  

Det kalles utredning. Eksempler på hva de må finne ut av kan være:  

Hva er bra slik det er i dag, og hvordan vil det bli dersom man slår seg sammen og blir en 

større kommune?  

Hva vil det bety for de som bor i kommunene? 

 

Dere har nå muligheten til å si til politikerne hva de må ha svar på før de bestemmer 

seg!! 

 
Er det forhold du er bekymret for, eller redd for å miste, ved en 

kommunesammenslåing?  

Er det spesielle forhold som du synes er viktig og som kommunen bør kjenne til? 

Hva mener du det er viktig å vite før politikerne bestemmer seg?  

Har du andre råd du vil gi? 

 
3) Finn 5 gode grunner FOR kommunesammenslåing, og 5 gode grunner MOT 

kommunesammenslåing.  
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Forankring i kunnskapsløftet: 

Samfunnskunnskap, 10 trinn.  

Hovudområdet omfattar emna sosialisering, politikk, økonomi og kultur, og handlar om samkjensle og 

motsetnader mellom menneske i eit samtidsperspektiv. Samspelet mellom kulturelle normer og 

samfunnsstyring på den eine sida og individuelle handlingar og val på den andre er sentralt i 

hovudområdet. Verdien av likestilling, medborgarskap og utvikling av demokratiske ferdigheiter er 

viktige dimensjonar i samfunnskunnskap. 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til 

aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn 

 gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling og samanlikne dei med 

institusjonar i andre land 

 gje døme på kva samarbeid, medverknad og demokrati inneber nasjonalt, lokalt, i 

organisasjonar og i skolen 

Politikk og demokrati, Samfunnsfag vg1/vg2. 

Hovudområdet omfattar det politiske systemet på alle nivå og velferdsstaten. Det handlar om dei 

politiske partia og kva som kan truge demokratiet. I dette hovudområdet blir det òg lagt vekt på 

samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar.  

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

 gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom bruk 

av ulike kanalar for påverknad og kunne gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet  

 diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar 

 diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane den står overfor 

 

Læreplan i politikk, individ og samfunn – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram.  

Generell del av læreplanen.  

 

Læringsplakaten.  

 

 

http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=583858936
http://www.udir.no/kl06/SAF1-02/Kompetansemaal/?arst=1858830316&kmsn=219091193

