
Postadresse: 
Fylkesmannen i Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer

  
UNGDOMSPANELET
Fylkesmannen vil gi barn og unge en stemme; engasjere 
dem og lytte til dem. «Ungdomspanelet»  skal bistå med 
råd, erfaringer, innspill, ut fra sitt perspektiv, i ulike 
oppdrag som Fylkesmannen i Innlandet får.

Ba kommunene  
utfordre barn og 
unge om framtida

Da fylkesmannen og ansatte i embetet 
møtte de 48 kommunene i Hedmark 
og Oppland på starten av 2019, ble 
kommunene oppfordret til å slippe til 
ungdom i kommunen sin. I nær alle 
kommuner var unge med på møtene. 
De snakket om nåtida; om fritidstilbud, 
utdanning og ungdomspsykiatri. Og 
de snakket om framtida; om bolyst og 
jobbmuligheter.

 
Ungdom i hoved- 
rollen på turen til 
Kronprinsparet 

Da Kronprinsparet var på «fylkestur» 
i Nord-Gudbrandsdal høsten 2019, 
tok Fylkesmannen opp tanken om 
å engasjere de unge med staben på 
slottet. Resultatet var en oppfordring 
til kommunene om å slippe de unge til. 
Det gjorde de tilgangs. Ungdommen 
var vertskap og guider, holdt innlegg, 
lagde mat og underholdt.

Postmottak:
fminpost@fylkesmannen.no
Telefon: 
61 26 60 00

Nora Furuseth Sundet og Jørgen Velten stilte 
i Stor-Elvdal.

Unge programledere på kronprinsparets 
stopp i Heidal.



 
Ungdoms-
panelet  
pr.  januar 2020
 

Simen Hagen 
Horsbakken, Løten  

Johanne Dalsbø, Stange 

Daniel Melgård, Gran 

Aron Tweve, Elverum 

Hvis vi skal gjøre hverdagen for alle barn og 
unge i Innlandet enklere, må vi spørre eksper-
tene; altså de unge selv. Og skal de unge bli 
hørt, trenger de mange arenaer og kanaler. 

Derfor har vi invitert unge fra hele  
Innlandet til et ungdomspanel. 

På besøksrunden fylkesmannsembetet gjorde 
i Innlandet i 2019 inviterte vi særskilt barn og 
unge til å delta i møtene i kommunene. Vi ser 
allerede at innspillene deres er verdifulle.  

Noe av det vi trenger dialog med ungdoms-
panelet om er hvordan ungdommen har det. 
En god barndom varer livet ut. Det kan  
også en utrygg barndom gjøre. Opplevelser 
og erfaringer i barndommen gir avtrykk og har 
betydning for hvordan vi mestrer livene våre 
videre. 

Ungdomspanelet skal ikke begrense seg til å 
ha meninger om jevnaldrende som trenger 
hjelp. Vi vil invitere dem til dialog om alle  
Fylkesmannens oppgaver.  

Barn og unge har allerede en lovfestet rett til å 
uttale seg i saker som angår dem. Likevel syns 
mange voksne at dette er vanskelig å få til i 
praksis. Ikke fordi vi ikke vil, men kanskje fordi 
vi ikke alltid vet hvordan. Det er derfor nødven-
dig at alle som arbeider med barn og unge får 
tilført slik kompetanse.  

Når vi nå skal etablere nye strukturer og 
nye fylker skal vi gjøre hva vi kan for å 
møte barn og unge best mulig.  

De unges stemmer

Panelet er satt sammen 
ved at regionrådene i de  
ti regionene har foreslått  
representanter.  

 
De første med-
lemmene i  
panelet  
sitter ut 2020.  

 
Deretter bidrar de i rekruttering 
av nye medlemmer. 
Det er frivillig å delta, og det går 
an å trekke seg underveis.

Terese Nyøygard, Lesja


