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KS tilbyr kunnskap og ressurser til ungdomsråd og koordinatorer  

2022 er Det europeiske ungdomsåret. Temaåret vil bli markert bredt både i Norge og i Europa, og skal 
bidra til at unge mennesker får flere og bedre muligheter for fremtiden, og at ungdom blir inkludert i 
utvikling av politikk og beslutningstaking. Det er en fin ramme for å løfte fram ungdoms deltakelse. 
 
Denne henvendelsen er rettet mot ungdomsrådene - eller annet medvirkningsorgan dersom dere har 
valgt det, og mot koordinatorene i kommunen/fylkeskommunen. KS tilbyr ny kunnskap og ressurser som 
vi håper kan være til nytte, både for ungdomsrådene og for kommunens administrasjon.  
 

• KS har nylig lansert et digitalt opplæringsverktøy for ungdomsråd. E-ung skal være til hjelp for 
praktisk gjennomføring av arbeidet i ungdomsråd. Her finner du bl.a. svar på hvilke saker 
ungdomsråd jobber med, hvordan man holder gode møter og aktuelle lover og regler. Verktøyet er 
rettet mot medlemmer av ungdomsråd og deres koordinatorer. 
 
KS har i arbeidet fått verdifulle innspill fra ungdomsråd i Rollag, Nordre Follo, Lyngen, Lindesnes, 
Stjørdal og Ulstein. E-ung er en nettside, men er godt tilpasset formatet til mobil. E-ung er dynamisk 
og oppdateres fortløpende etter innspill fra brukerne.  
 

• KS Ung er en samling digitale spill, læringsressurser og filmer om lokaldemokrati, kommuner, 
medbestemmelse og yrker i kommunal sektor. Ressursene er opprinnelig laget for skoleverket, men 
passer også godt for ungdomsråd. E-ung er del av KS Ung sin portefølje. 

 

• I rapporten Erfaringer fra lovpålagte råd for medvirkning har KS fått kartlagt hvordan de lovpålagte 
rådene for medvirkning fungerer. Der er det utarbeidet noen anbefalinger både til koordinatorer i 
kommunens administrasjon og mot rådene for hvordan man kan få rådene til å fungere godt. 
 

• Møtet er satt! er en håndbok fra KS og et hjelpemiddel for folkevalgte i kommuner og 
fylkeskommuner. Den gir gode råd for gjennomføring av møter. Den inneholder huskeliste for 
møteleder, tips til forberedelse og innlegg for møtedeltakere, og en rekke andre praktiske forhold 
knyttet til gjennomføring av møter. Et eksemplar av håndboken vil bli sendt alle ungdomsrådene.  

 
Med vennlig hilsen  

 
Lasse Hansen 
Administrerende direktør   

https://www.ks.no/fagomrader/ks-internasjonalt/europapolitikk/europeisk-ungdomsar-2022/
https://www.e-ung.no/
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/ks-ung/
https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/ungdomsrad-opplever-god-innflytelse/
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/HaandbokMoetetErSatt.PDF

