Årets Ungdomskommune 2021 - kriterier for utvelgelse og praktiske opplysninger om
søknad/nominasjon - Prisen «Årets ungdomskommune» er på 250 000 kroner.

Barne-, og familiedepartementet ønsker å stimulere til utvikling av gode oppvekstsvilkår i
kommunene. Året 2020 og 21 har vært og er preget av den globale Covid-19 pandemien og
nasjonale tiltak for å motvirke spredning av viruset. Tiltakene har rammet barn og unge særlig
hardt. Hvordan kommunen har løst innsatsen for en inkluderende ungdomspolitikk og gode
oppvekstsvilkår, vil avhenge av dens størrelse og karakter.
Kriterier for prisen årets ungdomskommune 2021:
•

•

Kommunen har et fungerende ungdomsråd, og tar de unge med på råd og bidrar til å øke deres
engasjement og deltakelse. Ungdommen kan kjenne igjen sine innspill, at de er vurdert og tillagt
vekt i relevante beslutninger, planer og vedtak.
-Et særlig tema i år er kommunens håndtering av barn og unges rett til å bli hørt også under en
nasjonal krise som Covid-19 pandemien. Og at de unges medvirkning blir tatt på alvor og at det
er et system som fremmer dette. Hvordan kommunen har jobbet og jobber med å inkludere de
unge i en vanskelig tid vil bli tillagt vekt.
Kommunen har et godt samarbeid på tvers av etater og tjenester.

•

Kommunen samarbeider med frivillig sektor, blant annet om fellesskapsløsninger som fremmer
inkludering av ungdom og generelt fremmer likestilling, toleranse og inkludering for og mellom
ulike ungdomsgrupper.

•

Kommunen har tiltak for å fremme samarbeid mellom ungdomsforeldre og det offentlige.

•

Kommunen har tilbud for ungdom som har falt fra, eller er i ferd med å falle fra, skole arbeidsliv
og organiserte fritidsaktiviteter - herunder oppfølging av Fritidserklæringen

Nominering kan gjøres av statsforvalter, fylkeskommuner, kommuner, barne- og
ungdomsorganisasjoner, lokale barne- og ungdomsråd eller lignende innflytelsesorgan for barn og
ungdom i kommuner og fylker. Begrunnelsen for nominasjonen bør ikke omfatte mer enn tre A4 sider.
Dersom kommunene selv ikke står som søker, vil Barne-, ungdoms og familiedirektoratet informere
kommunen om at den er nominert.
Prisen vil bli kunngjort og overrakt på årets Ungdomskonferanse 2021 som etter planen finner sted i
Kristiansand høsten 2021. Forbehold er at Covid-19 pandemien er under kontroll.
Vi håper at prisen vil inspirere og bidra til å øke medvirkning og aktiviteter lokalt.
Søknad/nominasjon til Årets barne- og ungdomskommune 2021 sendes til:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Postboks 2233
3103 Tønsberg
postmottak@bufetat.no
FRIST FOR INNSENDELSE AV SØKNAD/NOMINASJON: 1. SEPTEMBER 2021

