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Til Troms fylkeskommune – Utdanningsetaten 

                                                                                                            23.03.2018 

 

INNSPILL TIL STRATEGI FOR UNGE I TROMS FRA NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 

 

Nord-Troms Ungdomsråd har i møte 16.3.2018 behandlet Troms Fylkeskommunes 

forslag til strategiplan «Strategi for unge i Troms 2018-2028». Strategien skal sette 

søkelyset på utviklingsoppgaver og områder der fylkeskommunen kan ha en sentral 

rolle, med fokus på samfunnsdeltakelse, livsmestring, medbestemmelse og 

valgfrihet. 

 

Vi savner kobling til målområdene i Fylkesplan for Troms 2014-2025 - 

nordområdene, næring og kompetanse, senterstrategi, folkehelse. Dette ville sette 

søkelys på utviklingsoppgaver og områder der fylkeskommunen allerede har sagt å 

skulle ha en sentral rolle. Ved å koble ungdomsstrategien til fylkesplanen ville en i 

større grad sikre et ungdomsperspektiv på samfunnsutviklingen i hele fylket. 

Ungdom må tas på alvor som likeverdige innbyggere, og tas med i de etablerte 

strukturene for demokrati og medbestemmelse. Ungdom må få en reell stemme 

gjennom å involveres der utvikling skjer og beslutninger tas.  

 

Troms Fylkeskommune må sikre at alle kommunale ungdomsråd har eierskap til 

ungdomsstrategien. Strategien må ha mål som det er mulig å se og måle resultater 

av. Vi mener at hvis fylkeskommunen skal sette søkelys og ha en sentral rolle for 

utviklingsoppgaver i hele fylket, må det være et større fokus på regionalt arbeid for 

ungdomsmedvirkning. Det må skapes en kultur for å jobbe desentraliserte og 

fleksibelt fra fylkesnivå til kommunale ungdomsråd. Det må være fokus på relevans 

og kvalitet i innholdet når Troms fylkeskommune inviterer ungdomsrådskontakter til 

fagsamlinger og konferanser. 

 

INNSPILL TIL DE FIRE FOKUSOMRÅDENE I STRATEGIEN 

 

SAMFUNNSDELTAKELSE 

Unge i Troms har rett til å bli hørt, si sin mening og skal forstå og medvirke i 

demokratiske prosesser. 

Hvem skal bidra til at alle kommuner har et aktivt og velfungerende ungdomsråd? 

Og hvordan skal hvordan skal de gjøre det? 
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Det må finnes kanaler for at kommunale og regionale ungdomsråd kan løfte og 

fremme saker til Ungdommens fylkesråd. Saker som ungdommens fylkesråd jobber 

med må forankres i de kommunale ungdomsrådene. Dette må gjøres inne tidsfrister 

som gjør det mulig å behandle og gi gode innspill. 

 

LIVSMESTRING 

Unge i Troms skal forstå og påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget 

liv. 

Strategien må si noe mer konkret om hvordan man skal nå målene.  

Skal det være foredrag og temadager? 

Skal noen være tilgjengelig for å snakke med ungdom? 

 

Skoletimeplanen er ikke tilrettelagt for språk når det går på bekostning av andre 

fag. 

 

MEDBESTEMMELSE 

Unge i Troms skal ha et større eierskap til de beslutninger som tas. 

I Barn – og unges kommunestyre og Ungdomsråd må voksne vise engasjement for 

ungdom og snakke ungdommens språk, ikke politikerspråk. Dette må også gjelde 

ungdomsstrategien.  

 

Hvordan er utformingen av denne strategien forankret i kommunale og regionale 

ungdomsråd? For å sikre god ungdomsmedvirkning bør Troms fylkeskommune gå 

foran som et godt eksempel for ungdomsrådene i sitt fylke, og kjøre gode prosesser 

på involvering av ungdom – mer konkret og inspirerende enn bare en vanlig høring 

som denne. 

 

VALGFRIHET 

Unge skal ha mulighet til å ta selvstendige og ansvarlige valg 

Planen må si noe om hva som skal gjøres og hvordan. For at ungdom skal ha 

mulighet til å påvirke sin egen arbeidsfremtid, og se fremtidsmuligheter på sitt 

bosted må det være mulig å få seg sommerjobb, og det må være Yrkes- og 

utdanningsmesser i regionene. 

 
 
Lise Jakobsen 
REGIONAL UNGDOMSKONSULENT 
NORD-TROMS UNGDOMSRÅD 


