
REFERANSERAMME FOR KOMPETANSEOMRÅDER FOR Å INVOLVERE  
UNGE I KOMMUNALE BESLUTNINGSPROSESSER

For kommuneansatte eller representanter for relevante organisasjoner som jobber med eller for å involvere unge i kommunale beslutningsprosesser

Ferdigheter

Kunnskap

Verdier og holdninger

NØKKELFUNKSJONER /
KOMPETANSE

Jeg argumenterer for unges deltakelse  
i beslutningsprosesser for å få  

støtte til dette fra offentlige  
tjenestepersoner og politikere.

Jeg mobiliserer og samarbeider med 
andre relevante aktører på alle nivåer 

for å forbedre de unges deltakelse  
i beslutningsprosesser.

Jeg kommuniserer og samarbeider 
med unge på likefot og bruker  

et passende språk overfor dem.

Jeg utvikler strategier og planer  
som sikrer at unge deltar  
i beslutningsprosessene.

Jeg bruker egnede digitale tjenester  
og teknologier for å forbedre ungdoms-

deltakelsen i beslutningsprosesser.

Jeg støtter myndiggjøring av unges 
deltakelse i beslutningsprosesser.

Jeg evner å gi og motta  
tilbakemeldinger og å lære av feil.

Jeg formidler erfaringer og  
resultater fra ungdomsdeltakelsen  

til andre deler av samfunnet.

Jeg følger de rettslige rammene på 
lokalt, nasjonalt og europeisk nivå i mitt  

arbeid med unges deltakelse  
i beslutningsprosesser.

Jeg forstår det politiske miljøet  
i kommunen når jeg skal jobbe med  

ungdomspolitikk.
Jeg kjenner de ulike sidene ved det 

lokale ungdomsmiljøet.
Jeg er kjent med teorier og modeller for 
unges deltakelse i beslutningsprosesser.

Jeg kjenner til finansieringsordninger 
(tilskudd, ressurser og programmer)  
som fremmer ungdomsdeltakelse.

Jeg vet hvordan jeg skal kartlegge 
behovene og livssituasjonen til  
de unge i lokalsamfunnet mitt.

Jeg er kjent med andre eksisterende 
fremgangsmåter for unges deltakelse  

i beslutningsprosesser.
Jeg kjenner til grunnleggende  
prosjekt- og programledelse.

Jeg tror det at de unge deltar,  
er avgjørende for en bærekraftig  

demokratisk kultur.

Jeg tar til motmæle mot negative  
ytringer eller stereotypier om unge.

Jeg setter pris på ideer og  
forslag fra ungdommer.

Jeg ser ungdommer både som 
nåværende og fremtidige innbyggere 

 i lokalsamfunnet mitt.

Jeg er klar til å håndtere de forskjellige 
behovene til ulike interessenter og  

ungdomsgruppene man ønsker å nå.

Jeg er beredt til å involvere  
unge med spesielle behov  

og færre muligheter.

Jeg ivaretar verdier som demokrati, 
menneskerettigheter og rettsstatlige  

prinsipper som et grunnlag for en  
demokratisk kultur.

 Jeg føler meg komfortabel blant 
unge og er åpen for å delta på aktivi-

teter sammen med dem.

Organisasjonsmiljø

Politikerne anerkjenner og støtter unges 
deltakelse i beslutningsprosesser.

De ansatte i kommunen er motivert for  
og opplært i hvordan de skal involvere  

unge i beslutningsprosesser.

Engasjerte og aktive  
ungdomsrepresentanter og ledere tar 

del i beslutningsprosessene.

Det finnes en struktur / et system som 
sikrer ungdomsdeltakelse  

i beslutningsprosesser.
Kommunen har åpent og offentlig  

forpliktet seg overfor de unge. 

De unge og organisasjonen deres er 
klare for og i stand til å delta  

i beslutningsprosesser.

Kommunen har en kunnskapsbasert 
politikk/strategi for ungdomsdeltakelse  

i beslutningsprosesser. 

Kommunen sørger for de ressursene og 
innretningene som trengs for å involvere 

unge i beslutningsprosesser.

Skape en kultur i kommunen  
for å involvere unge  

i beslutningsprosesser

Myndiggjøre ungdommer,  
ungdomsorganisasjoner og andre  

ungdomsmiljøer til å delta i 
kommunale beslutningsprosesser

Utvikle politikk, strategi og  
struktur for at unge skal delta  

i beslutningsprosesser

Legge til rette for de unges  
deltakelse i beslutningsprosesser 

og anerkjenne resultatene  
av deltakelsen


