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Hei!
KS vil med dette invitere fylkeskommunenes ungdomsråd med inn i en medvirkningsprosess til vedtakene som
gjøres på KS Landsting i februar 2020. Se vedlagt brev og lenke til arrangementet Alle bekker små:
https://www.ks.no/ks‐toppmoter/
Vi oppfordrer Fylkeskommunene (de nye fra januar 2020) til å sette sammen en delegasjon bestående av ti
ungdommer fra ungdomsråd i kommuner og fylkeskommune som kan delta på KS Toppmøte Barn og Unge.
https://www.ks.no/ks‐toppmoter/toppmote‐barn‐og‐unge/toppmote‐barn‐og‐unge/
Det er viktig at ungdomsrådet i fylkeskommunene, eventuelt sammen med unge fra ungdomsrådene har en
prosess i løpet av januar for å drøfte de prioriterte politikkområdene i politisk grunnlagsdokument til landstinget
slik at de er forberedt til debatt om dette på Toppmøte Barn og Unge. https://www.ks.no/ks‐toppmoter/politisk‐
grunnlagsdokument/
Vi har en arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra noen av ungdomsrådene som bistår oss i arbeidet, men
trenger en fra hver av de nye fylkene. Neste møte i arbeidsgruppa er 17. nov. Vi trenger rask tilbakemelding på
hvem som kan delta fra de nye fylkene som ikke er representert (senest 12. november). Vi vil også møte lederne
av ungdomsrådene som kommer til Oslo 20. november for å orientere og få innspill til prosessen, men det er viktig
at alle kontaktpersonene/ koordinatorene for ungdomsråd i fylkeskommunene kan legge til rette for denne
ungdomsmedvirkningsprosessen. Arbeidsgruppa sender ut forslag til metodikk i løpet av desember.
Toppmøtet Barn og Unge legger opp til dialog mellom ungdom og beslutningstakere i kommunene og KS. Fra kl. 15
– 16.30 arrangerer vi en dialogkafe hvor de unge spisser sitt budskap til landstinget 12. februar.
https://www.ks.no/ks‐toppmoter/landstinget‐2020/landstinget‐2020/ Fra kl. 17 – 18 arrangerer vi en omvisning
for de unge i helt nytt klimahus ved naturhistorisk museum.
Noen medlemmer fra ungdomsrådene inviteres også til å fremme budskapet fra ungdomsmedvirkningsprosessen
fra scenen på Kommunalpolitisk Toppmøte 11. februar: https://www.ks.no/ks‐toppmoter/kommunalpolitisk‐
toppmote‐20202/kommunalpolitisk‐toppmote‐2020/

Vi ser fram til et spennende samarbeid med ungdomsrådene om KS politikk for de neste fire årene. KS
regionkontor i deres fylke kan være en god samarbeidspartner for en medvirkningsprosess i januar. Bare ta
kontakt om noe er uklart!
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