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Invitasjon til tverrpolitisk dugnad for ungdomsarbeid 

Etter at førstegangsvelger Solveig Walmann i sin blogg utfordret de politiske partiene på hvordan 

de skulle nå førstegangsvelgerne, kom ideen om en tverrpolitisk innsats for å fremme både 

ungdomssatsing og engasjement blant yngre velgere i Våler. 

Våler Venstre vil derfor gjerne invitere de andre politiske partiene/listene til en innsats for 

ungdomsarbeidet i kommunen. Helt konkret foreslår vi: 

1. At det vedtas politisk å gjennomføre en ungdomsundersøkelse som kartlegger ungdommens 

hverdag, risikofaktorer og muligheter i Våler. 

2. En ungdomsdag, hvor vi samler ungdom i alderen 16-25 år til debatt  om a) hvordan 

kommunen kan satse på ungdom, og b) hva ungdom/unge voksne selv mener bør gjøres for å 

fremme bolyst i framtida. 

Vedtak om ungdomsundersøkelsen bør gjøres av kommunestyret, og trenger bare et forslag til 

votering. Administrasjonen har med tverrfaglig innsats gjennom SLT-organiseringen kompetanse til å 

gjennomføre en slik undersøkelse innenfor gjeldende økonomiske rammer. 

Ungdomsdagen kan planlegges ved å utpeke en arbeidsgruppe med representasjon fra de ulike 

partiene, og avholdes tidlig etter skolestart til høsten. Ungdomsdagen bør legges opp med aktiv 

deltakelse i hele programmet, men med åpning for en kort appell fra det enkelte parti avslutningsvis. 

Vi ber om en tilbakemelding på om ungdomsdagen er aktuelt for dere. Vi er avhengige av at samtlige 

partier kan tenke seg å delta for at dette skal bli representativt. Dette kan bli et unikt arrangement, 

som kan sette Våler på kartet på en positiv måte – og som kan fremme bolyst i seg selv. 

Tilbakemelding sendes Ole Frode Mikkelsgård på e-post; post@olefrode.no, eller SMS til 99 40 48 90. 

 

Med vennlig hilsen og ønske om god sommer 

 

Ole Frode Mikkelsgård 
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