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Forslag til vedtak:
Ungdommens bystyre tar Årsmelding 2008 til orientering.
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... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn
Årsmelding 2008
2008 har vært nok et begivenhetsrikt år for Ungdommens bystyre. Vi har hatt 7 møter og behandlet 48
saker i Ungdommens bystyre. Komiteene og formannskapet har hatt 24 møter i tillegg til arbeidsmøter.
Ungdommens bystyre har fortsatt sin rolle som premissleverandør i mange viktige saker. Vi var med på å
sette krav i den viktige politiske saken om lærerrollen. Her var det en omfattende prosess med elevrådene
som var grunnlaget for sakens utfall. Vi ser også i større grad at på områdene byutvikling og kultur blir vi
involvert på et tidlig stadium i sakene. Noe som vi mener øker sjansen for at våre synspunkter blir hørt.
Ungdommens bystyre har holdt en rekke innlegg og foredrag på blant annet: Miljøkonferanse i Trondheim,
kursdag for kontaktlærere, seminar for barnerepresentanter og planleggere, åpent møte om lærerrollen og
brukerrådskonferansen.
Den vanskelige økonomiske situasjonen i kommunen er noe som også har berørt mange barn og unge i
Trondheim. Mulige skolenedleggelser har vakt sterkt engasjement hos mange elever, og dette har også
vært på agendaen i Ungdommens bystyre. Vi har forsøkt etter beste evne å delta på nærmiljømøter, og
komme med innspill til både rådmann og politikere i prosessen. Engasjementet blant elever, lærere og
foreldre har understreket at en skole ikke bare er en skole, men et viktig element for nærmiljøet.
I likhet med tidligere år har Ungdommens bystyre bidratt i Lerkendalsamlingen om Elevundersøkelsen i
samarbeid med ”Vi bryr oss”-prosjektet. Denne årlige samlingen er svært viktig for at elevråd skal arbeide
videre med elevundersøkelsen, og sette søkelyset på mobbeproblematikk i og utenfor skolen. Dette er et
viktig arbeid som vi fortsatt ønsker å være delaktige i og følge opp.
En av Ungdommens bystyres oppgaver er å fordele tiltaksmidler til barn og unge. Dette gjør vi gjennom en
ordning vi har kalt nettverksmidler. Gjennom denne søknadsordningen bevilger vi inntil kr 25 000,- til tiltak
og prosjekt for, med og av barn og unge. Vi vektlegger tiltak og prosjekt som har et nærmiljøfokus, og
som ønsker å samarbeide på tvers av aktører i nærmiljøet til det beste for barn og unge.
Siden 2007 har Ungdommens bystyre forvaltet ordningen med ungdomsstipend. Ungdomsstipendet skal gå
til en enkeltperson, gruppe eller organisasjon som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for ungdom i
Trondheim. To stipend på 25 000 kr deles ut årlig på lokalmønstringa i Ungdommens Kulturmønstring.
Ungdommens bystyre har vært medarrangør av en rusfri konsert 16. mai i samarbeid med SLTkoordinator.
Vi har arrangert Gå til skolen-aksjonen sammen med Grønn Barneby og Fysak. Aksjonen skal oppfordre
elever til å ferdes miljøvennlig til skolen, framfor å bli kjørt av foreldre. Den beste skolen mottar en
pengepremie som skal gå til miljøtiltak ved skolen. Denne aksjonen vil vi også fortsette med i 2009.
Ungdommens bystyre har fortsatt samarbeid med andre ungdomsråd. Vi deltok i opprettelsen av
Ungdommens bystyre i Bergen. Vi har også mottatt besøk fra ungdomsrådet Bjerke bydel i Oslo og
Sandnes. Vi har blitt forespurt om å kurse ungdomsråd i andre kommune. Vi har dessverre måtte takke nei
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til noen på grunn av kapasitet og ressurser.
Vi har tatt imot besøk av ungdom fra vennskapsbyene Darmstadt og Petach-Tikva. Vi har i etterkant vært i
dialog med Petach-Tikva om fortsatt samarbeid og erfaringsutveksling om demokrati, medvirkning og
ungdomsråd.
Etter vi var delaktige i oppstartprosessen av et Ungdommens bystyre i Ramallah høsten 2007, har de
gjennomført valg, og startet et fantastisk arbeid som er til god nytte for barn og unge i Palestina. Dette har
gitt ringvirkninger til andre byer i Palestina, og flere andre byer har og er i ferd med å opprette egne
ungdommens bystyrer. I november var to representanter fra Ungdommens bystyre Ramallah samt
koordinator på besøk i Trondheim. Vi inviterte elevråd fra grunnskoler, videregående skoler i Trondheim
og frivillige organisasjoner til et møte med tema ”Dialog om demokratiopplæring med to ulike
utgangspunkt.” Ungdommens bystyre mener det er viktig å sette fokus på de ulike utfordringene barn og
unge i andre deler av verden har i forhold til medvirkning. Under besøket ble det lagt grunnlag for et videre
samarbeidsprosjekt og skrevet en søknad til Utenriksdepartement om støtte til dette.
Dessverre har vi opplevd at en skole har valgt å trekke sin representasjon fra Ungdommens bystyre.
Elevrådet mente at Ungdommens bystyre ikke fungerte godt nok, og var for lite synlig. Vi beklager at
denne beslutningen ble tatt uten å ta det opp til diskusjon i Ungdommens bystyre. Det er tross alt barn og
unge selv som har bestemt organisering og arbeidsmåte. Representanten som trakk seg ønsket et
partipolitisk ungdomsråd framfor dagens ordning. Ungdommens bystyre står fast ved at man gjennom
dagens ordning med formell og uformell medvirkning best oppnår reelt demokrati for barn og unge i
Trondheim. Vi håper at elevrådet vil omgjøre vedtaket, slik at alle skoler er representert i Ungdommens
bystyre.
Siden opprettelsen i 2005 har Ungdommens bystyre jevnlig diskutert hvordan vi best oppnår våre egne mål
gjennom den rollen vi har. Medvirkning på både formelle og uformelle arenaer er viktig for å oppnå den
beste demokratiopplæringa, og de beste resultatene i medvirkningsprosesser. Derfor har vi også stilt krav
til et eget undervisningsopplegg om elevdemokrati i Trondheimsskolen. Rådmannen har sagt seg enig, og vi
kommer til å arbeide videre med dette.
Framtida vil også bringe nye utfordringer for Ungdommens bystyre. Ungdommens bystyre er ikke bare en
høringsinstans, premissleverandør eller et råd som tildeler økonomisk støtte. Ungdommens bystyre har et
ansvar overfor barn og unge i Trondheim for å opplyse om deres rett til å bli hørt, uavhengig av om dette er
i hjemmet, på skolen eller i fritida. Vi ønsker å arbeide for å bli mer synlig, slik at flere kan være med å
sette saker på agendaen gjennom Ungdommens bystyre. For at vi skal lykkes med dette, må vi styrke
elevdemokratiet i skolen, da dette er den beste arenaen for å nå alle barn og unge i Trondheim.
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Erling Hess Johnsen
ordfører
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