Ungdomskonferanse Lister 2030
Arrangert som del av arbeidet med Regionplan Lister 2030
Kvinesdal, 21. september 2019

Oppsummerende rapport

Bakgrunn for konferansen
Vest-Agder fylkeskommune har satt i gang arbeidet med Regionplan Lister 2030.
Planprogrammet for dette arbeidet ble sendt på høring i begynnelsen av september 2019.
Det var et sterkt ønske fra kommunene i Listersamarbeidet om at ungdom skulle involveres
allerede tidlig i planprosessen.
Ungdomskonferansen Lister 2030 ble arrangert som første trinn i en prosess som skal sikre
ungdom en formell rolle i planprosessen, sånn som det står i planprogrammet. Det er
planlagt flere arenaer for medvirkning i dialog med ungdommen fra Lister.

Foto: Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune (fotograf: Julia Marie Naglestad)

Markedsføring av konferansen
Målgruppen for konferansen var ungdom i alderen fra ungdomsskole til videregående skole,
fra de kommunene som inngår i Lister-regionen: Farsund, Flekkefjord, Hægebostad,
Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal, pluss Audnedal, som slås sammen med Lyngdal fra januar 2020.
Det ble informert om konferansen på fylkeskommunens nettside, på Facebook, gjennom
kommunenes ungdomskontakter og på skolene. For å få ungdommene til å komme ble det
lagt opp til et program som skulle engasjere, gratis mat, gratis transport fra hver kommune
og en gratis kinoforestilling rett etter konferansen.
Det kom 16 ungdommer som deltok på konferansen.
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Program
Dette var programmet for dagen:
Fra 11:30: Innsjekking og mat
12:00: Velkommen til oppstart for Lister 2030 - en bærekraftig region
Ordfører Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune)
Influencer Henriette Kjørmo
Illustratør og designer Frode Skaren
12:45 Inspirasjons-pitch med ungdommer fra ulike deler av i Lister
"Hvordan ser jeg på Lister og hva skal til for å gjøre Lister til en bra region?"
Med: Bertine Midttun (Farsund), Ole André Helle (Kvinesdal), Azizullah Azizi (Farsund)
13:15 Pause
13:40 Hvordan kan kollektivtilbudet på Lister bli bedre? (Dialog mellom Kjell Sverre
Drange, Agder kollektivtrafikk, og Tiril Lundegaard, Ungdommens fylkesting)
14:00 Innspillsverksted rundt følgende tema:
o
o
o
o
o
o
o

Klima, miljø og bærekraft
Attraktive steder
Transport (buss, tog, sykkel, med mer)
Kultur og fritid
Inkludering og mangfold
Skole og jobb
Andre temaer som ungdom er opptatt av

15:45 Oppsummering av dagen og gavekorttrekning – slik tas ungdommens innspill
med videre
16:15 Kino ("Ad Astra")
18:30 Transport hjem
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Gjennomføring
Lisbeth Reed og Manuel Birnbrich fra Vest-Agder fylkeskommune, som er ansvarlige for
prosessen med Regionplan Lister 2030, åpnet konferansen med å forklare bakgrunnen og
sammenhengen med FNs bærekraftsmål.

Bilde: FN-sambandet

Deretter kom influenceren Henriette Kjørmo på scenen. Hun har cirka 2 millioner følgere på
TikTok og fortalte om hvordan det var for henne å vokse opp i Flekkefjord. Hun er også
opptatt av at ungdom engasjerer seg i utviklingen av Lister-regionen. En tydelig utfordring for
unge mennesker i Lister er å finne seg en jobb der etter endt utdanning. Etter hennes
erfaring, gjelder dette også innen yrkesfaglige utdanninger. Etter innlegget sitt ba hun
ordfører Per Sverre Kvinlaug på scenen for å gjennomføre en liten dans som skulle
publiseres på sosiale medier.
In sin påfølgende korte tale til ungdommen viste ordføreren til den nå verdenskjente
ungdommen Greta Thunberg, som klarte å forandre verden – som 15 åring! Han oppfordret
ungdommen til å være med å bestemme over Listers fremtid, og ønsker å lytte til deres
innspill.
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Til venstre: Influencer Henriette Kjørmo og Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug. Til høyre: Frode Skare
(Uglylogo)

Siste mann i første delen var den lokale illustratøren og designeren Frode Skare. Han har
store nasjonale kunder, men istedenfor å bi i Oslo har han valgt å drive virksomheten sin fra
en ombygget låve i Kvinesdal. Budskapet hans var at det er fullt mulig å ha en spennende
jobb, uten å måtte flytte fra regionen. Det går an å skape sin egen jobb når en følger sine
drømmer og finner dyktige folk å samarbeide med.
For å involvere ungdommene fortløpende under konferansen ble verktøyet Mentimeter1
brukt. Det første ungdommene ble spurt om, var hva som er det første de tenker på når de
leser "Lister 2030". Det viste seg at det er "miljø" og "fremtiden" som ungdommene er mest
opptatt av. Se mer skjermbildet nedenfor.

Bilde: Skjermbilde fra Mentimeter

1

https://www.mentimeter.com/
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Neste spørsmål ungdommene ble utfordret på, var å si hvor enig eller uenig de er i noen
påstander fra en skala fra 1-5 der 1 betyr "helt uenig" og 5 "helt enig". Her viste det seg at
ungdommene trives godt der de bor, og i stor grad også på skolen sin. Samtidig er de veldig
usikre på om de fortsatt vil bo i Lister i 2030. For ytterlige resultater se bildet under.

Bilde: Skjermbilde fra Mentimeter

Del 2 av konferansen var en inspirasjons-pitch med ungdommer fra ulike deler av i Lister. De
ble i forkant av konferansen utfordret på spørsmålet "Hvordan ser jeg på Lister og hva skal til
for å gjøre Lister til en bra region?"
Bertine Midttun fra Farsund, som er leder i Vest-Agder Natur og ungdom, kritiserte at klima
nesten ikke er et tema i den lokale politikken i Lister ("Det er kanskje bare barn som klarer å
forstå klimakrisen"). Hun kom med en tydelig appell om at det må komme reell handling for å
møte de globale miljø- og klimautfordringene, f. eks. en tydelig klimaplan for Lister.
Ole André Helle fra Kvinesdal beskrev de store utfordringene regionen har når det gjelder
kollektivtilbudet som oppleves som alt for dårlig.
Azizullah Azizi holdt en emosjonell tale om hvordan det var for ham å først være utsatt som
minoritet i hjemlandet Afghanistan, så oppleve mange grusomme ting på flukten, og til slutt
alt fra likegyldighet til blank avvisning ("Fuck you, jævla flyktning") når han kom til Norge. Han
synes at det er bra med arenaer der ungdommen blir hørt og sett og kan være med å påvirke
utviklingen i regionen ("Listerregionen bør se ut som denne konferansen, en inkluderende
region").
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Fra venstre til høyre: Ungdoms-pitch med Azizullah Azizi, Ole André Helle og Bertine Midttun.

Etter pitch'en var det lagt opp til en dialog mellom Tiril Lundegaard fra ungdommens
fylkesting i Vest-Agder, og administrasjonssjefen i Agder kollektivtrafikk, Kjell Sverre Drange.
Drange ble konfrontert med spørsmålene ungdom har når det gjelder kollektivtilbudet, som
de opplever som for dårlig, og han forklarte hvorfor det ikke er så enkelt å få gjort noe med
det. Til tross for at vi kan forvente bedre tjenester med fremtidens teknologi (blant annet
smart bestillingstransport, flere el-busser og utvikling av førerløse busser), så handler det til
syvende og sist om politiske prioriteringer og viljen til å bruke mer penger på kollektivtrafikk.

Bilde: Spørsmål fra ungdommen til Agder kollektivtrafikk
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Siste del av konferansen var et innspillsverksted. Fylkeskommunen presenterte de temaene
som er foreslått i arbeidet med Regionplan Lister 2030, og ungdom kunne gjennom
Mentimeter stemme på hvilke tema de synes var viktigst å jobbe med, og som de hadde
mest lyst til å diskutere. Resultatet vises i bildet under:

Bilde: Skjermbilde fra Mentimeter

Det ble lagt opp til diskusjon rundt tre bord i to runder. I første runde diskuterte deltakerne de
tre temaene som fikk flest stemmer under avstemningen, i andre runde de øvrige tre temaer.
Til slutt ble deltakerne bedt om å diskutere og gi innspill til hvordan de ønsket å bli involvert
videre i prosessen med Regionplan Lister 2030 og hvordan en kan klare å mobilisere og
engasjere flere ungdommer. Her fikk fylkeskommunen mange nyttige innspill.

Ungdomskonferanse Lister 2030
© Vest-Agder fylkeskommune

8

Detaljert oppsummering fra innspillsverkstedet
Følgende har vært bordvert for ungdommene: Torhild Hessevik Eikeland (plansjef i Lyngdal
kommune), May Britt Ousdal (plankoordinator i Sirdal kommune), og Liv Øyulvstad
(næringssjef i Kvinesdal kommune)

Bilde: Diskusjon rundt bordene

Tema: Skole og jobb
Diskusjonen dreide seg om følgende spørsmål:


Hva er det du er mest opptatt av under dette temaet?



Hvordan er skolen der du bor?



Hva er bra ved din skolehverdag? Hva kan bli bedre ved din skolehverdag?



Finnes det jobber for deg der du bor?



Hva gjør at det er vanskelig å fullføre ungdomsskole eller videregående? Hva kan være
løsningen for at flere fullfører?



Formuler eller tegn ditt ønskede fremtidsbilde for Lister i 2030 når det gjelder skole og
jobb.

Ungdommene mener det er viktig at det er et godt utvalg av utdannelsesmuligheter lokalt, og
muligheter for ungdom til å få relevant jobb. De etterlyser informasjon om hva behovet i
arbeidsmarkedet lokalt er allerede i ungdomsskolen. Mange vet ikke hva de vil bli – hvis de
vet hva behovet i regionen er, kan det gjøre dem i stand til å ta riktige valg. Industriklynger,
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f.eks. Node og Eyde bør tilbys å aktivt gå ut og si hva deres behov er, det samme med andre
bedrifter.
Det er viktig at man gjennom skolegangen får innblikk i hva ulike jobber innebærer, og hvilke
linjer på videregående som knyttes til ulike jobber. Man bør få mulighet til å besøke bedrifter
og gå ut i praksis før man tar valg angående videregående skole. Man bør også få mulighet
til hospitering på videregående skole i ungdomsskolen. Det burde imidlertid ikke være tvang
å gå til "sin" videregående, man må kunne velge fritt i regionen, eller dra til andre
nærliggende regioner, med tanke på linjevalg.
Det oppleves at bedrifter er opptatt av Bachelor / Master, og at det er vanskelig om man
"kun" har fagbrev. Kan man utvikle enda bedre ordninger for hospitering i bedrifter slik at det
vil være lønnsomt for bedriftene?
Det bør lokalt legges til rette for gründerfelleskap som f.eks. "X2" i Stavanger - møteplass for
unge grundere.
Lærlinger - fullført fagbrev etter 2 år - ønsker mulighet for fast ansettelse i 1 år f.eks. med
lærlinglønn. Det er viktig at de fortsatt er i aktivitet innenfor faget sitt, selv om de må bruke tid
på å få en fast jobb.

Tema: Transport og kommunikasjon
Diskusjonen dreide seg om følgende spørsmål:


Hva er det du er mest opptatt av under dette temaet?



Hvordan kommer du deg rundt i hverdagen og i fritiden? Er det vanskelig for deg å
komme deg dit du vil? Hvis ja hvorfor?



Formuler eller tegn ditt ønskede fremtidsbilde for Lister i 2030 når det gjelder transport
og kommunikasjon.

Ungdommene er mest opptatt av buss, samarbeid / koordinering mellom buss og tog, samt
mobilnett og bredbånd. Alle oppfatter det som vanskelig å komme seg til fritidsaktiviteter på
grunn av dårlig buss- og togtilbud. Det er viktig med bedre buss- og drosjetilbud for folk som
ikke bor sentralt. Det viktigste som ungdommene ønsker seg for fremtiden under dette
temaet er billigere buss- og togbilletter.
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Bilde: Notater fra ungdommene under diskusjonene

Tema: Attraktive steder, en god plass å bo
Diskusjonen dreide seg om følgende spørsmål:


Hva er det du er mest opptatt av under dette temaet?



Hva skal til for at flere flytter til Lister eller blir boende i Lister-regionen?



Hva skal til for at du ønsker å bo på hjemplassen din i framtida?



Er det noe som mangler på det stedet du bor?



Hva er gode møteplasser ungdom?



Hvordan får vi til et nærmiljø som motvirker ensomhet?



Formuler eller tegn hvordan et attraktivt sted ser ut for deg / Tegn og planlegg din
kommune eller ditt Lister i 2030 sånn som du ønsker det bør være. Hvor bør ting være
lokalisert? (f. eks. et kart eller fremtidsbildet)
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Ungdommene mener at jobb er viktig; hvis ikke man finner en jobb, så vil man flytte. Hvis en
ønsker at flere skal flytte til Lister, så må det være flere jobber, og de må være varierte, ikke
bare industrijobber slik det er i dag. Ungdommene peker på muligheter for såkalte blå og
grønne næringer, f. eks. utvikling innen bruk av tang og tare og lakseoppdrett på land. Her
må en støtte lokale bedrifter. Sommerjobb for 16- til 18-åringer er et bra tilbud som bør finnes
i alle kommuner.
Selv om flere setter pris på "livet på landet" vil en god del uansett flytte fra Lister for å
studere. Det anses å være naturlig å ville flytte når en er ung. Mens noen ikke synes det er
attraktivt å flytte tilbake etter studiene, fordi de oppfatter regionen som "umoderne" (stikkord
"det konservative bibelbeltet"), kan andre kan tenke seg å flytte tilbake når de blir 30-40 år og
skal stifte familie.
Når det gjelder fritid, bør det være flere aktiviteter for barn så de ikke bare sitter foran
skjermen. Samtidig bør det ikke være for ensidig fokus på fysisk aktivitet. Det ønskes et
bedre kulturtilbud for både eldre og barn. En økning av slike tilbud vil kunne føre til et økt
behov for stillinger i denne sektoren.
Ungdommene ønsker seg events som bringer folk sammen. Eilert Sundt-russen hadde f.
eks. en kick-off hvor de hadde mange ulike aktiviteter en dag (alt fra fotball til sjakk). Det at
folk med forskjellige interesser kommer sammen er bra.
Det bør fokuseres mer på natur og hvordan den kan utnyttes til turisme. Flere naturstier vil
være en mulighet i den sammenheng.

Tema: Klima, miljø og bærekraft
Diskusjonen dreide seg om følgende spørsmål:


Hva er det du er mest opptatt av under dette temaet?



Hva tenker du om de globale klimautfordringene?



Hva ønsker du politikerne skal gjøre i din kommune og i Lister-regionen?



Hva må skje og på hvilke arenaer?



Formuler eller tegn ditt ønskede fremtidsbilde for Lister i 2030 når det gjelder Klima,
miljø og bærekraft

Som det allerede viste seg i Mentimeter-spørsmålet i begynnelsen av konferansen, så er
ungdommene veldig opptatt av miljø. Det er ungdom som vil bli mest påvirket av de globale
klimautfordringene. Kommunepolitikerne oppfordres til å forebygge konsekvensene av
klimaendringene og f. eks. sørge for god flomsikring. Ungdom ønsker at voksne og
politikerne må høre mer på dem og følge opp med vedtak og handlinger. Ungdommene
opplever at de fleste i dag er mest opptatt av å tjene mest mulig til seg selv. For 2030 ønsker
de seg at man skal være mer opptatt av å dele med andre og ta hensyn til andre, og at det er
mer fokus på klima, miljø og bærekraft i Lister.
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Tema: Kultur og fritid
Diskusjonen dreide seg om følgende spørsmål:


Hva er det du er mest opptatt av under dette temaet?



Hvordan er kultur- og fritidstilbudet der du bor? Hva er bra, hva mangler / hva ønsker du
mer av?



Formuler eller tegn ditt ønskede fremtidsbilde for Lister i 2030 når det gjelder kultur og
fritid.



Hva kan ungdom selv gjøre for å få et fritids- og kulturtilbud som når mange?

Ungdommene mener det er viktig med et tilbud for alle - spesielt i helgene - noe annet enn
bedehuset, spesielt for 8- klasse og oppover hvor tilbudet gjerne er mangelfullt. Det ønskes
et større samarbeid mellom kommunene for å informere om hvilke aktiviteter som er i
nærliggende kommuner, både i privat og kommunal regi. Det trengs et godt transporttilbud til
fritidstilbudene. Hva med f. eks. aktivitetsbuss - jf. Agder kollektivtrafikk sin satsing? Skolen
bør brukes for å få ut informasjon til elevene, og det er viktig at de føler seg velkommen i
nabokommunen.
Det anses å være lite tilbud for de over 20. Det offentlige bør legge til rette for / tilby lokale for
en møteplass for unge voksne. Kommunen kan gjennom reguleringsplan legge til rette for
ulike aktiviteter, f. eks. klatrepark eller motorsportbane. Ungdommene som diskuterte dette
temaet var spesielt interessert i motorsport, og ønsket et initiativ på dette.
Ungdommene ønsker kreative verksteder f.eks. fotoshop, tegne, bygg, matlaging mv. De
lurte på om samarbeid mellom f.eks. kulturskole og privat næringsliv kunne være en vei å gå,
og om noen tilbud kunne foregå i bedrifter. En kunne f. eks. lønne private som holder kurs fra
f.eks. kulturetaten. Eller hva med om bedrifter kunne arrangert en «Kom å se hva vi gjørdag» for ungdom?
Tema: Inkludering og mangfold
Diskusjonen dreide seg om følgende spørsmål:


Hva er det du er mest opptatt av under dette temaet?



Er det stedet du bor et sted der du kan leve sånn som du ønsker?



Formuler eller tegn ditt ønskede fremtidsbilde for Lister i 2030 når det gjelder inkludering
og mangfold.

Ungdommene var enige i at hvis vi vil ha flere folk til regionen, er det nødvendig med
inkludering og mangfold. Ikke minst skolene bør ha mer fokus på dette temaet i
undervisningen (f. eks. homofili). Det er en utfordring å bo i en region med få folk der rykter
sprer seg raskt. Det er ikke greit at en som ungdom har det vondt og får angst hvis en ikke
kan leve som en vil. Flere ungdommer sliter psykisk. Det må være lav terskel for å dele
meninger og følelser, å si hvordan man har det, og for å være annerledes uten å bli dømt.
Helsesøster på skolen anses som en trygg arena å snakke om vanskelige ting.
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Barnehage og skole må aktivt jobbe mot fremmedfrykt og for respekt og aksept. Alle skal bli
sett og hørt.
Ungdommene synes det er spesielt at Farsund ikke hadde Pride før i år, mens Oslo har hatt
det i mange år. For en del ungdommer har regionen et omdømme som et ikke særlig
inkluderende bibelbelte.
Sosiale medier gjør at man kan føle seg ensom. Det er viktig at det skjer mer for
ungdommene i regionen, da blir det bedre samhold og det gjør at man går bedre overens og
får et godt miljø. Mange aktiviteter i samfunnet er imidlertid rettet direkte mot spesielle
grupper. Ungdommen mener heller at alle skal kunne delta på de samme aktivitetene og at
en ikke skiller folk og danner grupperinger som gjør an en må velge side.
Det må jobbes aktivt mot hatet i samfunnet og for vennskap og inkludering. En bør samle folk
med ulike bakgrunn til workshop, foredrag og konferanser. Her kan regionen gjøre noe og
være med å organisere. Med tanke på dagens konferanse mente ungdommene at jo flere
slike arenaer for ungdommer, jo bedre blir miljøet.
Tema: Hvordan kan man involvere ungdom videre i planprosessen med Regionplan
Lister 2030?
Diskusjonen dreide seg om følgende spørsmål:


Hvordan sørger vi for god ungdomsmedvirkning i prosessen med Lister 2030?



Hva skal til for at vi når dere og klarer å engasjere dere (og flere)? Hvordan kan også de
som ikke er her i dag medvirke?



Hvordan får vi med dem som pleier å holde seg unna eller er tause når viktige
avgjørelser skal tas?



Bør ungdom ved neste gang planlegge, markedsføre og gjennomføre arrangementet
selv?



Engasjerer egentlig begrepet «Lister»? Identifiserer dere dere med «Lister-regionen»?



Når / på hvilke ukedager passer det best å invitere til arrangementer?



Hvilke typer arrangementer passer?



Hvilke digitale verktøy bør vi bruke?

Ungdommene sa at de synes dette var et flott arrangement. De satte pris på at det ble laget
en arena der ungdommer kan si sin mening, og de kan godt tenke seg å være med å
arrangere en lignende dag som en har hatt i dag. Neste gang bør en prøve å ta med
ungdommen fra starten i planlegging og gjennomføring. De vil sette pris på å være involvert i
prosessen – så lenge det ikke er for mye arbeid.
Arrangementet bør imidlertid legges til en dag det ikke skjer noe i bygda – og en må være
ute i tide med informasjon!2 På høsten er det i tillegg en god del som jakter på bygda. Det var
veldig sprik i meningene om det er spesielle ukedager som passer bedre enn andre. Noen
Samme dag som konferansen ble det arrangert Sausesjå – et av årets største begivenheter i Kvinesdal. Dette
kan ha ført til at ikke flere ungdommer fra Kvinesdal fant veien til konferansen den dagen.
2
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mente at lørdager er uheldige, fordi mange jobber den dagen, mens andre sa at lørdag er
dagen som er best for de fleste. Noen mente at det ville være bedre å ha slike
arrangementer på kvelden på en ukedag (f. eks. onsdag), mens andre sa at søndag kan
være et bedre alternativ.
Til markedsføringen av et slikt arrangement vil det være nødvendig å bruke flere sosiale
medier i tillegg til Facebook. Det var sprikende meninger om i hvilken grad Facebook er
egnet som kommunikasjonskanal. Noen mener at Facebook er en helt ok kanal; alle er på
Facebook, spesielt pga. grupper knyttet til aktiviteter, andre derimot sa at Facebook ikke
fungerer til slike formål. En bør bruke flere sosiale medier, f. eks. Instragram og Snapchat.
Men det holder ikke med bare sosiale medier heller. Informasjonen må også spres i skolen,
da får alle vite om det. Det er viktig å inspirere og påvirke andre ungdommer, for å få dem til
å bli engasjert. Det er ikke nok å legge informasjonen ut på "It's learning". Noen bør komme
å snakke om arbeidet med planen på skolen / i klassen, eller lærerne må gjøre det. Det må
kommuniseres at dette er noe konkret som er gøy. Bruk engasjerte ungdommer som
"ambassadører" på skolen. I tillegg bør en henge opp plakat i gangen på skolen og dele ut
informasjonsark som ungdommen får med seg hjem.
I markedsføringen må bakgrunnen komme frem, men uten å bruke begrep som "plan" eller
"planprogram" for mye, det har ikke ungdom noe forhold til.
Om det er ønskelig med påmelding, må dette komme tydelig fram, noe som det åpenbart
ikke gjorde på Facebook.
Generelt er det greit å møtes fysisk for å diskutere ting, men det kan være litt skummelt å
snakke foran ukjente personer. En anbefaling er derfor å begynne med en "bli-kjent-runde"
eller en annen gøyal aktivitet i begynnelsen av arrangementet. Hvorfor ikke starte
arrangementet med diskusjon rundt bordene framfor å ha det helt på slutten, så alle blir
varme i trøya.
I tillegg til arrangementer bør en bruke spørreundersøkelser (google docs?) for å få
ungdommene til så si hva de virkelig mener. Her bør en vurdere å sette av tid i skolen til å
svare på undersøkelsen.
En grunnleggende utfordring er at ungdommer ikke føler noe tilknytning til "Lister"-regionen,
at begrepet Lister med andre ord ikke har fått så godt fotfeste hos dem. Flere har ikke hørt
om det en gang, og det høres gammeldags ut for noen. De vet i hvert fall ikke hva som skjer i
Listersamarbeidet eller politisk i Lister. Derfor bør begrepet "Lister" markedsføres mer blant
ungdom. Kanskje det bør inn i samfunnsfag i skolen? Men likevel ser ungdommene verdien
av å samle ungdommen på et "Lister-arrangement", fremfor å bare samle i hver kommune.
Arrangementene bør i så fall rullere mellom stedene. Det å sørge for gratis transport for
deltakerne ble tatt imot veldig positivt.
Videre i planprosessen bør ungdomsrådene være sentrale.
Deltakerne ønsket at det lages en oppsummering av dagen for å vise frem at ungdommen
faktisk får noe å si.
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Etter konferansen
I etterkant av konferansen fikk deltakerne tilsendt en kort spørreundersøkelse der de ble bedt
om å vurdere konferansen og dens enkeltdeler. Det var 6 ungdommer som svarte på
undersøkelsen.
Samtlige ungdommer som svarte på undersøkelsen var enten tilfreds eller svært tilfreds med
ungdomskonferansen. Spesielt ungdoms-pitch'en og innspillsverkstedet fikk veldig gode
tilbakemeldinger. Neste gang en arrangerer en slik konferanse ønsker ungdommene at en
bør komme tidligere i gang med diskusjonene, kanskje til og med helt i starten. I tillegg håper
de på flere engasjerte deltakere.
En grunn til at det ikke kom flere deltakere, var at informasjonen om konferansen kom for
sent og at den ikke ble spredt systematisk på skolene, slik at veldig mange ikke visste om
konferansen. De som kom oppdaget dette nokså tilfeldig.
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