
Ungdommens bystyre 21.01.2021



Dagen i dag

1800 Velkommen ved ordfører Selma Mogstad  

1815 Menti - hvilke forventninger har jeg til Ungdommens bystyre?

1820 Folkevalgteopplæring

Reglement og veileder
Godtgjøring - Skattekort
DigDem

1850 10 bud for godt rådsarbeid
Gode møter

Pause

https://www.trondheim.kommune.no/tema/politikk-og-planer/for-folkevalgte/#heading-h2-2
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/folkevalgtitrondheim/digdem
https://drive.google.com/file/d/1wLEIgX9xXBXnL5KHPGY3XSCu-pjbHT92/view


Dagen i dag

1910 Komiteledere presenterer arbeid/satsningsområder fra komiteene

1935 Menti - Hva vil vi jobbe med i 2021?

1940 Video om de ulike vervene

Valgkomiteen informerer om skjema som må sendes inn

1955 Veien videre

Møtevirksomhet

Kurs 2 (16. og 17. februar)

Digitalt møte med ungdomsrård fra de nordiske storbyene 

Elevrådssamlinger

https://docs.google.com/presentation/d/1RJL8wkanPf-ZfwJZxCI0bY3b-yw3EdnzjNTzOpVWnXM/edit?usp=sharing


● 2005

● “Ungdommen vet best”

● Saker som omhandler barn og unge

● 1 rep. fra hver skole + friplasser + lærlingeplasser

● Tre komiteer

● Samarbeid - nasjonalt og internasjonalt

● Elevrådssamlinger

● Demokratiambassadører





Det merkelige året 2020

● Landsdekkende tale til ungdommen
● Livestreams med SteinSaksPapir
● Leserinnlegg
● Digitalt 17. mai tog
● Elevrådssamling
● Upolert
● Møte med mangfoldsrådet og politiet + møte med politisjefen
● Seinsommer
● + Vi har fått møte stortingspresidenten!!











www.menti.com    KODE: 51 92 37 9

http://www.menti.com


Ungdommens bystyre er lovbestemt

Dere har derfor både rettigheter og plikter

- Reglement
- Veileder
- Møter
- Fravær

- Fraværsmelding min 1 uke før møte
- Grunnskole skal ikke føre fravær for dette arbeidet, du representerer 

skolen din
- Videregående: det skal føres politisk fravær
- Dere skal selv melde fravær til sekretær eller koordinator så raskt som 

mulig slik at vi kan kalle inn vara

https://docs.google.com/document/d/1WXoLvqsbv7fNGQlmv524om_RCYFWMiec0Hqr2W-I8d0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aBbTHAdEJ80HpXlIwcgXFKhHV4LVu4D2COVfKR4nz9s/edit?usp=sharing
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender


Godtgjøring

Godtgjøring (se vedtak i sak 241/20 bystyret 09.12.20)

● Utbetales i juni og desember

Skattekort

● Skaff deg MinID 

Lenke til skatteetaten og bestilling av frikort

Leder Nestleder Medlem Varamedlem

1000 750 500 300

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014
https://www.skatteetaten.no/skjema/bestille-frikort/?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_0YpW337oJC1i5t-WOvCiYUK02RMHau2MMbqh0cdApg-Hjwc7PjVZBoCHwsQAvD_BwE


10 BUD for godt rådsarbeid
1. Rådet skal ha høy bevissthet omkring egen rolle og funksjon

2. Rådet skal ha god kontakt med den rådet representerer

3. Rådets medlemmer skal lese sakene godt og sette seg inn i innholdet

4. Rådet skal bidra til å belyse sakene ytterligere og tilfører andre perspektiver og synspunkter

5. Rådet skal søke å finne felles ståsted i sine uttalelser

6. Rådet skal selv løfte fram saker og problemstillinger til behandling

7. Rådet skal gjøre sine beslutninger i møtene

8. Rådets ledelse skal sørge for at møtene er godt forberedt og planlagt

9. Rådets medlemmer skal respektere et vedtak

10. Rådets medlemmer skal bidra til god møtekultur



GODE MØTER
1. Vi skal respektere møte- og saksbehandlingsreglene

2. Vi skal lytte til- og respektere hverandre

3. Vi skal søke å forstå andre sine meninger

4. Vi skal ha et positivt kroppsspråk og vise interesse

5. Vi skal være åpne for å finne felles løsninger

6. Vi skal skille sak og person

7. Vi skal bidra til at diskusjonene ikke flyter ut og havner på “sidespor”

8. Vi skal bidra til at alle kommer til ordet og at diskusjonene ikke blir dominert av

“ringrever” eller andre som alltid snakker.



Politisk og administrativt nivå



● Ungdommens bystyre uttaler seg i alle saker som angår barn og ungdom

● Det er bystyret som bestiller saker fra kommunedirektøren (i eksisterende saker 
eller interpellasjoner)

● Dere har egne satsingsområder som legges fram for de voksne sine komiteer

● Det er også lov å melde inn egne saker!



Oppvekstkomitéen

● Arbeider mest med saker som 
omhandler skole, ungdomshelse o.l

● Eksempelsak: Revidering av 
Ordensreglementet for grunnskolen

● Årets fokusområder: 
Elevmedvirkning, 
skolehelsetjenesten



Miljø og byutviklingskomiteen

- Transport
- Trygg skolevei (Barnetråkk)
- Nok skoleplasser
- Dyrka mark
- Bygg i høyden - sentralisering/fortetting
- Ta vare på grøntområder og lag flere
- Bruk eksisterende bygg/ombygging



Kultur-, idrett- og friluftslivskomiteen

- Mangfold av fritidsaktiviteter
- Like muligheter for alle
- Årets største fokus: Ungdomsklubber
- Kunstutstilling ungdom

- Befaring på Heimdal
- Leserinnlegg



www.menti.com     KODE: 51 92 37 9

http://www.menti.com


INFO FRA VALGKOMITEEN

Hvem er vi? Hva er vår rolle? Hva kan vi bidra med?

Har du lyst til å stille til et lederverv? ALLE kan gjøre det!

Det er DU selv som prioriterer hvilken komite du har lyst til å være med i!

Kontaktinfo

-  Erlend: 451 16 469
- Andrea: 977 27 913

Alle må fylle ut dette skjemaet innen klokka 21:00

https://forms.gle/LHpzCcsgfnDxAqtL6


Kommende møter

● Konstituerende møte: 25.januar kl 1400-1800 
Fylkestingssal A og B, Fylkeshuset (Erling Skakkes gt 14)

● Kurs 2 (16. og 17. februar) 
Scandic Lerkendal

● Digitalt møte med ungdomsråd fra de nordiske storbyene 
Youth City Future LaB  12. mars. 0900-1600, bystyresalen

● Elevrådssamlinger

https://ungnord.com/youth-city-future-lab/


Spørsmål?



Viktige linker: 

Velkommen til Ungdommens bystyre

Erklæring om bildetaking og publisering

Informasjonsskriv til din kontaktlærer på skolen

Trondheim kommunes nettside for Ungdommens bystyre

Politisk møtekalender

Ubs facebookside ekstern og intern

Udirs sider om ungdomsråd

https://docs.google.com/document/d/1Zk438Jmv0FwweuxQ664Jp4iAKI9EeOxCcXi0JbwZVLc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1zydIPr5s7a5xgZkVnigHVj-aE-3m5n6WwW8BVtP88Ak/edit?usp=sharing
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
https://www.facebook.com/ub.trondheim
https://www.facebook.com/groups/47880617595?modal=false&should_open_composer=false
https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/oppstart_og_valg_av_ungdomsrad/


FØLG OSS!!!

Instagram: ub.trondheim Facebook: Ungdommens bystyre trondheim


