E X E M PE L F R ÅG OR
N U O R I S O VA A L I T. f i
ungdomsvalet.fi

P R E SE N TAT IONSRU N DA
• Namn
• Din organisation
• Med tre ord, vilka spetsteman har ditt parti i det här
kommunalvalet?
• Hur många fullmäktige under 30 år sitter med i er
grupp?

Kandidaterna får svara – antingen med
lappar eller gester – ”ja” eller ”nej” på
påståendena. Paneldeltagarna kan få
precisera frågor med delade meningar
under ett en minut långt anförande
om panelens ordförande så önskar. I
uppvärmningsfrågorna kan man även lyfta
fram en aktuell fråga i kommunen som
delar åsikterna.

Joker
Rita en likvärdig kommun för alla unga (vi tittar på dessa i slutet)

U P P VÄ R M N I NG ( ja /nej-på st åenden)
• Alla kommuninvånares behov har likvärdigt tagits i beaktande.
• Det behövs en vegetarisk dag i alla skolor.
• Användningen av fossila bränslen måste upphöra i kommunen före utgången av år 2035.
• Skolvägarna är lämpligt långa.
• Kommunens utbildningsutbud möter arbetslivets behov.
• 16-åringar borde få rösta i kommunalvalet.
• Kommunen stöder de ungas företagsamhet tillräckligt bra.
• Kommunen satsar tillräckligt på de ungas sommarjobb.
• Kommunen har tillräckligt med motionsställen som är öppna för alla.
• Kommunen erbjuder tillräckligt med avgiftsfria rekreationsmöjligheter.
• De ungas påverkningsgrupper ska ha rätt att närvara och få ordet i kommunfullmäktige, nämnderna
och i övriga beslutsfattarorgan.

M E R OM FAT TA N DE F R ÅG OR (s va r st id 1 , 5 m i n)
Samhälle och samfund
• Hur borde kommunen satsa på miljöskyddet?
• Vilken roll anser du att invandrarna har i kommunen
idag och i framtiden?
• Hur används ungdomsarbetets resurser på bästa sätt i
kommunen?

Efter uppvärmningen övergår man till mer
omfattande frågor som paneldeltagarna
får svara på under en och en halv minut.
Alla frågor behöver inte ställas till varje
paneldeltagare men kom ihåg att alla
paneldeltagare får lika många svarsturer/
frågor.

Utbildning och studier
• Hur skulle du utveckla kommunens utbildningsutbud?
• Hur skulle du främja samarbetet mellan skolorna och arbetslivet?
De ungas deltagande och aktivt medborgarskap
• Anser du att kommunen erbjuder tillräckligt med olika kanaler för påverkan för unga? (ex. Ungasidéer.
fi, Ungdomsfullmäktige)
• Hur har man i er grupp strävat efter att främja de ungas möjligheter till påverkan i
kommunalpolitiken?
• Anser ni att de ungas rätt att påverka det kommunala beslutsfattandet förverkligas tillräckligt för
närvarande?
Arbetslivet och företagsamhet
• Hur skulle du främja kommunens arbetsmöjligheter
för att minimera ungdomsarbetslösheten? Nämn två
metoder.
• Hur skulle du främja kommunens dragningskraft i de
ungas ögon?
•Vilken roll borde kommunen åta sig gällande
hanteringen av sysselsättningen?
Välbefinnande
• Hur skulle du främja en likvärdig tillgänglighet till
rekreationsverksamhet för alla unga?
• Hur skulle man kunna garantera att varje ung människa
har möjlighet till avgiftsfri hobbyverksamhet oberoende
bakgrund?
Genomgång av jokern
Rita en likvärdig kommun för alla unga - vad ritade du och
varför?
Har publiken ännu frågor?
Det lönar sig att med lämpliga mellanrum be publiken om frågor redan under paneldebatten!

De mer omfattande frågorna
kan vid behov även inledas med
faktauppgifter. Till exempel:
Social- och hälsovårds- och
landskapsreformen medför stora
omvälvningar även gällande de
kommunala uppgifterna: Vad anser ni att
kommunens viktigaste uppgifter är efter
att en stor del av kommunens nuvarande
uppgifter övergår till landskapen och
social- och hälsovårds-områdena?
Få unga människor har bil eller möjlighet
att färdas med bil och därmed är fina
cykel- och gångförhållanden och
förmånlig kollektivtrafik viktiga faktorer
för de unga: Vilka målsättningar
gällande trafiken har er grupp under
nästa valperiod och hur har de ungas
behov tagits i beaktande där?
Bland de asylsökande som kom till
Finland under år 2015 var 84 % under
34 år, en stor del av de nyanlända är
således unga: Hur borde man stöda
integreringen av de asylsökande i
kommunen?

