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Sammendrag 

 
Denne handlingsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i allerede vedtatte 
prioriteringer for Østfold fylkeskommunes internasjonale ungdomsarbeid i tilknytning 
til Ungdommens fylkesråd. Disse vedtakene og prioriteringene gjøres det rede for i 
kapittel 1 (forutsetninger for det internasjonale ungdomsarbeidet). Internasjonalt 
samarbeid er et verktøy for å nå målene i fylkesplanen og det gjelder også det 
internasjonale ungdomsarbeidet. Formålet med denne planen er å beskrive hvordan 
ungdommens internasjonale arbeid kan bidra til å nå målene i fylkesplanen og 
aktuelle fylkesdelplaner (i.e. Fylkesdelplan for barn og unge). De aktuelle 
målgruppene for denne planen presenteres i kapittel 1. 
. 
Kapittel 2 ”Ungdommens fylkesråds internasjonale arbeid” er selve 
handlingsplansdelen. Her gjøres det rede for de internasjonale virkemidlene for å nå 
de fastsatte målene. Virkemidlene består av deltakelse i internasjonale 
organisasjoner, prosjektsamarbeid ved hjelp av internasjonale finansieringsordninger 
og profilering, kommunikasjon og sosiale medier. Først presenteres Ungdommens 
fylkesråd (UF) og de internasjonale medlemsorganisasjonene hvor UF er 
representert. Deretter gis en rutinebeskrivelse for forberedelse, deltakelse og 
oppfølging av deltakelse på arrangementer i regi av de nevnte organisasjonene. 
Hovedfokus er på utbyttet av deltakelsen.  
 
Når det gjelder internasjonale finansieringsordninger er det vedtatt at EUs 
sektorprogrammer som retter seg mot ungdom hovedsakelig bør vurderes når det 
gjelder aktivitet og finansiering av ungdommens internasjonale arbeid. For perioden 
2014-2020 er dette EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett – 
Erasmus+, og særlig underprogrammet Erasmus+ Aktiv Ungdom. Kommunikasjon og 
sosiale medier bør brukes aktivt i forbindelse med deltakelse på internasjonale 
arrangementer og også i internasjonalt prosjektarbeid. Det er også opprettet en egen 
side på fylkeskommunens hjemmesider for internasjonalt ungdomsarbeid, som 
benyttes for å kommunisere både internt og eksternt om nyheter og aktiviteter.  
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1 Handlingsplan for internasjonalt ungdomsarbeid 2016-2019  

1.1 Innledning og bakgrunn  
 
Ungdom og internasjonalt engasjement er et prioritert satsningsområde for Østfold 
fylkeskommune når det gjelder det internasjonale området. Det var også et av 
hovedargumentene for at Assembly of European Regions (AER) tildelte Østfold og 
Ungdommens fylkesråd prisen «mest ungdomsvennlige region (Most Youth Friendly 
Region) i 2014. Annenhvert år kårer AER én region blant alle regioner i Europa til 
denne prisen. Temaet for 2014 var ungdoms medvirkning i politikk på regionalt nivå. 
Prisen ble gitt til Østfold for fylkets gode og langsiktige arbeid med involvering av 
ungdom i fylkespolitikk, i året hvor Ungdommens fylkesråd feiret sitt 10-årsjubileum.  
 
De prioriterte arenaene for ungdomsdeltakelse er europeiske organisasjoner hvor 
fylkeskommunen har vært aktiv i flere år. De utvalgte arenaene er organisasjoner 
som har egne ungdomsnettverk eller arrangerer egne ungdomsarrangementer. 
Videre prioriteres også Østlandssamarbeidet som er et nettverkssamarbeid mellom 
de åtte fylkene på Østlandet. Gjennom ungdomsnettverket ØstSamUng koordineres 
ungdomsdeltakelse i noen av de internasjonale arrangementene.  
 

1.2 Ungdommens fylkesråd  
 
Ungdommens fylkesråd (UF) er en arena for ungdom i alderen 13 - 25 år, hvor de 
kan komme med sine synspunkter på saker som angår dem og også selv sette saker 
på dagsorden.  
 
Det avholdes to samlinger hvert år der ungdommer fra hele fylket deltar. Her 
diskuterer ungdom fra hele fylket saker som angår dem selv og de som er 
jevnaldrende. Dette gir politikerne bedre grunnlag for å gjøre sine vedtak. De som er 
unge i dag er de som i stor grad vil styre Østfold i løpet av 10 - 15 år, og det er viktig 
at de får være med å forme den fremtiden de selv skal ta del i og leve med.  
 
Ungdommens fylkesråd har også et styre bestående av 8 personer, hvor det hver 
høst velges 4 nye medlemmer. Styremedlemmene sitter for to år. Det avholdes om 
lag 6-8 styremøter i året. Styret følger opp og planlegger kommende UF-samlinger, 
samt bistår sekretæren i den daglige driften av UF og de tiltak/aktiviteter som UF har 
ønsket å iverksette. 
 
Det arrangeres også kurs, dagsmøter og andre typer aktiviteter i regi av UF ut fra hva 
som er aktuelt og hva UF ønsker å sette fokus på. 
 
Ungdommens fylkesråd fungerer derfor som et rådgivende organ for Fylkestinget. 
 

1.3 Forutsetninger for det internasjonale ungdomsarbeidet 

 
Følgende vedtak ble fattet i Fylkestinget den 21. oktober 2010 angående 
fylkeskommunens internasjonale ungdomsarbeid (FT-sak 66/2010): 
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1. Østfold fylkeskommune prioriterer de internasjonale arenaene AER, BSSSC 
og Innovation Circle når det gjelder internasjonalt ungdomsarbeid i 
Ungdommens Fylkesråd. 
 
2. Østfold fylkeskommune bør i større grad vurdere om aktivitet og finansiering 
av internasjonalt ungdomsarbeid kan skje gjennom EUs sektorprogram slik 
som for eksempel Aktiv Ungdom. 
 
3. Fylkestinget støtter opp om de intensjonene som ligger i forslaget fra 
ungdommens fylkesråd og vil følge disse opp gjennom vedtak i forbindelse 
med budsjettarbeidet for 2011.  

 
Innspillet fra Ungdommens Fylkesråd som ble lagt frem for Fylkestinget var følgende: 
 

Vi har etter forespørsel fra fylkesrådmann foreslått og diskutert tiltak som kan 
gi økt utbytte og oppfølging av deltagelsen ungdommens fylkesråd har med 
internasjonale organisasjoner.  
For å kunne drive meningsfylt internasjonalt arbeid trenger vi øremerkede 
midler, i motsetning til dagens ordning hvor det er tilfeldig om man har 
økonomisk mulighet til å delta. Videre er det viktig å ha økonomi til å kunne 
bedrive etterarbeid og oppfølging av deltakelse på de internasjonale 
arenaene. 
Det er også viktig å ha en fast person som kan følge opp og legge til rette for 
det internasjonale ungdomsarbeidet. Samtidig er en slik person viktig siden 
Ungdommens fylkesråd mener at også ungdom under 18 år bør få delta. Da er 
det viktig at det er ansvarlige voksne som kan følge opp. 
Personen som reiser må vite at denne reisen henger høyt, og med dette følger 
ansvar. Vi mener at personen bør følge opp turen både i forkant og etterkant, 
og ikke minst underveis. Turen bør følges opp via en blogg eller internettside 
underveis. Man bør også aktivt bruke sosiale medier, da dette kan være den 
mest effektive måten å nå ut til østfoldungdommen.  
Et foredrag bør minst holdes for ungdommens fylkesråd, og helst med flest 
mulig politikere tilstede. Videre kan man også holde denne presentasjonen for 
f.eks. skolene. 
I gruppene har det også blitt understreket at vi også må bidra med egne 
erfaringer i internasjonale møtene slik at den utsendte østfoldungdommen har 
noe å bidra med, og ikke blir en passiv mottager. 

  
For å oppsummere ønsker Ungdommens fylkesråd at følgene fire punkter må 
på plass: 
 
 Øremerkede midler til ungdomsarbeid knyttet til de internasjonale 

organisasjonene 

 Personlig stillingsressurs fra fylkeskommunen for oppfølging og 
tilrettelegging 

 Større forpliktelser ovenfor og fra den/de som deltar med tanke på for- og 
etterarbeid 
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 Større grad av erfaringsutveksling, informasjon og synliggjøring fra den/de 
som deltar ovenfor øvrig ungdom i Østfold generelt, og Ungdommens 
fylkesråd spesielt. 

De ovennevnte føringene som gjaldt i forrige handlingsplanperiode legges også til 
grunn for det videre arbeidet med Ungdommens fylkesråds internasjonale 
engasjement. 

Formålet med denne handlingsplanen er å gi retningslinjer for hvordan 
fylkeskommunen skal jobbe internasjonalt når det gjelder ungdommenes deltakelse i 
internasjonale organisasjoner og internasjonalt prosjektarbeid.  

 

 
 

1.4. Målgrupper 
 

 Ungdom i Østfold 
 Politikere, fylkeskommunale virksomheter og ansatte i fylkeskommunen 
 Kommunene og regionrådene i Østfold 
 Østfold barne- og ungdomsråd, frivillige ungdomsorganisasjoner 
 Næringslivet i Østfold 

 
En  av hovedmålgruppene for denne handlingsplanen er naturligvis ungdom i 
Østfold, spesielt medlemmene og styret i Ungdommens fylkesråd.  
 
Videre er det internasjonale arbeidet knyttet til fylkeskommunens ansvarsområder og 
plandokumenter og politikere, ansatte i fylkeskommunen og fylkeskommunale 
virksomheter er i målgruppen for denne planen.  
 
Kommunene og de fire regionrådene i Østfold vil også være aktuelle målgrupper. Det 
vil være muligheter for samarbeid med kommunene om internasjonale 
ungdomsprosjekter. 
 
De frivillige ungdomsorganisasjonene i Østfold kan også være aktuelle 
samarbeidspartnere når det gjelder utforming av internasjonale prosjekter av og med 
ungdom. 
 
Næringslivet i Østfold vil kunne dra nytte av og bidra til internasjonalt ungdomsarbeid 
som prosjektpartnere, og næringslivet vil også på lengre sikt dra nytte av den 
kompetansen som opparbeides gjennom internasjonalt ungdomssamarbeid og 
internasjonalisering i opplæringen.  
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2 Ungdommens fylkesråds internasjonale arbeid 
 

2.1. Mål og prioriteringer  

Utgangspunktet for denne handlingsplanen er at de forutsetningene som finnes i 
Ungdommens fylkesråds innspill fra 2010 må være på plass for at ungdommens 
internasjonale arbeid skal kunne optimaliseres. I kapittel 2.1.1. skisseres en 
rutinebeskrivelse for oppfølging og tilrettelegging av ungdommens deltakelse på 
internasjonale arrangementer. Det er også særdeles viktig for å sikre kontinuitet og 
størst mulig utbytte av internasjonalt arbeid at videre finansiering av 
ungdomsaktivitetene i forbindelse med internasjonale arrangementer sikres.  
 
Internasjonalt ungdomsarbeid vil bidra til å nå mål og delmål i Fylkesplanen 
(Fylkesplan for Østfold: Østfold mot 2050) samt fylkesdelpan for barn og unge 
(2009). Ved å prioritere temaer i disse planene i prosjektarbeid kan man utveksle 
erfaringer med andre land som har tilsvarende utfordringer som Østfoldsamfunnet og 
sammen finne løsninger.  
 
Det er representanter fra Ungdommens fylkesråd som deltar på de prioriterte 
internasjonale arenaene. De holder presentasjoner i Ungdommens fylkesråd om 
deltakelsen og lager skriftlige rapporter fra arrangementene. Representant fra 
Ungdommens fylkesråd holder også orienteringer for fylkestinget om det 
internasjonale engasjementet i tilknytning til behandling av halvårige rapporter om 
fylkeskommunens internasjonale samarbeid som inkluderer ungdomsarbeidet.  
 
Internasjonalt ungdomsarbeid gir utbytte for fylkeskommunen på mange måter. Ved å 
delta på internasjonale arenaer opparbeider deltakerne seg kulturell og språklig 
kompetanse. Videre vil de utvikle samfunnsengasjement knyttet til sakene de har 
vært med på å diskutere i internasjonale arenaer som de kan jobbe videre med på 
hjemmebane og vil dermed bidra til ungdoms medvirkning i utviklingen av 
Østfoldsamfunnet. Internasjonale erfaringer vil også bidra til at Østfoldungdom velger 
å ta utdanning i utlandet og slik skaffer seg verdifull internasjonal kompetanse.  
 
Denne handlingsplanen bygger også på Østfold fylkeskommunes plan for 
internasjonalt samarbeid 2016-2019 som også skal behandles av fylkestinget høsten 
2015. En av prioriteringene i planen er å ”bidra til at Østfoldungdom deltar på de 
internasjonale arenaene”.  
 
Handlingsplanen for internasjonalt ungdomsarbeid 2016-2019 har som målsetning å 
følge opp fylkeskommunale strategier og planer og konkretisere arbeidet med 
ungdoms internasjonale engasjement i Østfold fylkeskommune.  
 
Innen videregående opplæring i Østfold foregår det naturligvis også mye 
internasjonalt samarbeid. Denne handlingsplanen omhandler ikke 
internasjonalisering i videregående opplæring. Dette området dekkes av Østfold 
fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 – 2019. 
 
I dette kapittelet presenteres målene for arbeidet og de internasjonale virkemidlene 
som skal benyttes for å nå målsetningene for det internasjonale ungdomsarbeidet.  
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Ungdommens fylkesråds internasjonale arbeid skal bidra til at Østfold-ungdom 
utveksler ideer og erfaringer med ungdommer nasjonalt og internasjonalt, samt å øke 
ungdomsmedvirkning generelt gjennom deltakelse i internasjonale organisasjoner 
eller for eksempel gjennom internasjonalt prosjektarbeid med ungdomsmedvirkning 
som tema. Internasjonalt samarbeid kan bidra til å gi merverdier slik som 
kompetanseheving, kontaktnettverk og personlig og faglig utvikling på individuelt plan 
og også læring og utvikling på organisasjonsnivå.   
 
Disse målene skal nås hovedsakelig gjennom tre typer internasjonale virkemidler: 
 

 Deltakelse i de internasjonale organisasjonene 
 Internasjonalt prosjektsamarbeid ved hjelp av internasjonale 

finansieringsordninger 
 Kommunikasjon, profilering og sosiale medier 

 
 

2.2. Internasjonale virkemidler 
 

2.2.1. Deltakelse i internasjonale medlemsorganisasjoner 

 
Østfold fylkeskommune skal sende ungdomsrepresentanter for deltakelse i de 
internasjonale organisasjonene som fylkeskommunen er aktiv i, fortrinnsvis til 
ungdomsarrangementene i regi av ungdomsnettverkene ved de respektive 
organisasjonene. Deltakelsen skal følges opp i forkant og etterkant av møtene.  
 
Det er viktig at de ungdommene som gis mulighet til å delta på internasjonale 
arenaer får god informasjon om hva det dreier seg om og hva som forventes av dem. 
Det å delta på internasjonale arenaer skal ikke bare være en gode for dem som 
deltar, det forplikter også til å videreformidle kunnskap og erfaringer samt at man er 
en god representant for Østfold og Ungdommens fylkesråd. Det skal også være med 
en voksenperson med ansvar for ungdom og internasjonalt arbeid for å bidra til 
kontinuitet og oppfølging av rutinebeskrivelsen. 
 
Nedenfor følger en rutinebeskrivelse for planlegging, deltakelse og rapportering og 
oppfølging av disse møtene.  
 
Forarbeid: Det skal arrangeres et felles møte med ungdommene som skal reise for å 
kunne gi god informasjon om den aktuelle organisasjon, den aktuelle aktiviteten, 
forventet oppførsel og hvilke forpliktelser de har ved å reise. 
 
Deltakelse: De deltakende ungdommene forplikter å ta aktivt del i hele programmet, 
samt representere på en god måte og forholde seg til de fastsatte regler. De skal 
også jevnlig oppdatere/informere via sosiale medier slik at også ungdom som ikke er 
med kan holde seg oppdatert på hva som skjer. 
 
Etterarbeid: Det skal utarbeides en kort rapport, samt holdes en presentasjon for UF 
ved første anledning. Dersom det faller seg naturlig skal det også legges til rette for 
videre oppfølging, i form av lokale konferanser, kurs, møter etc. Dette vil være 
avhengig av tema og relevans. Det kan også være aktuelt å bedrive etterarbeid i form 
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av et større prosjekt/aktivitet, hvor Erasmus + Aktiv Ungdom da vil være et sentralt 
virkemiddel. 

 

2.2.2. Oversikt over internasjonale organisasjoner hvor Ungdommens 
fylkesråd er representert 

 
Under følger kort informasjon om de internasjonale organisasjonene hvor 
Ungdommens fylkesråd er representert, samt nettverket ØstSamUng. Mer utfyllende 
informasjon om de ulike samarbeidsorganisasjonene finnes på fylkeskommunens 
hjemmesider under internasjonalt 
(http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=349&I=21207&m=
1396).   
 

2.2.2.1. Assembly of European Regions (AER) 

 
Assembly of European Regions (AER) er en politisk interesseorganisasjon og en 
arena for regionale myndigheter i hele Europa. Organisasjonen består av 250 
regioner fra 33 land, samt 14 interregionale sammenslutninger. AER er politisk 
talerør for regionenes interesser på internasjonalt og europeisk nivå. Ungdom og 
likestilling er temaer som skal gjennomsyre alt arbeid i AER.  
 
Youth Regional Network (YRN) er AERs ungdomsnettverk, bestående av 
ungdomsparlamenter, -råd og –organisasjoner på regionnivå fra hele Europa. YRNs 
mål er å være en felles plattform for diskusjoner og utveksling av erfaringer, og for å 
finne felles løsninger på problemer som ungdom er opptatt av. 
 
Medlemmene samles to ganger i året i tillegg til å delta i AERs sommerakademi. 
Sommerakademiet samler folkevalgte, byråkrater, eksperter og 
ungdomsrepresentanter fra medlemsregionene til en uke med seminarer, workshops, 
studieturer og aktiviteter innenfor ett bestemt tema i en av medlemsregionene. I 2016 
vil Østfold være vertskap for sommerakademiet med temaet ungdom og 
entreprenørskap.  

2.2.2.2. Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) 

 
Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC) er en politisk 
nettverksorganisasjon for regionene rundt Østersjøen. BSSSC ble etablert i 1993 i 
Stavanger. Organisasjonen skal ivareta regionenes interesser overfor nasjonale 
myndigheter i de ulike landene og overfor EU-systemet. Organisasjonen jobber blant 
annet med disse fokusområdene: FoU, utdanning og kompetanse, maritim politikk, 
klima og bærekraftig utvikling, ungdomsmedvirkning, nordlig dimensjon og samarbeid 
med Russland, folkehelse og livskvalitet og transport og infrastruktur. Det er opprettet 
en ad hoc arbeidsgruppe for ungdomspolitikk. Det er også et eget ungdomsnettverk.  
 
Ungdomsnettverket (BSSSC Youth Network) ble opprettet våren 2008. Dette består 
av en representant fra hvert av landene (to fra Russland) og disse skal igjen ha 
kontakt med ungdomsrepresentanter i sitt eget land (et virtuelt nettverk som møtes to 
ganger pr. år – på norsk side innenfor rammen av ØstsamUNG). Ungdomsnettverket 

http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=349&I=21207&m=1396
http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=349&I=21207&m=1396
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velger to representanter til styret. Ad hoc arbeidsgruppa for ungdomspolitikk og 
ungdomsnettverket jobber tett sammen. De samarbeider blant annet om å organisere 
ungdomsarrangementer og å utvikle BSSSC sin ungdomspolitikk.  
 

2.2.2.3. Innovation Circle Network (ICN) 
 
Innovation Circle Network (ICN) ble opprettet som et resultat av Interreg IIIB-
prosjektet Innovation Circle og Interreg IIB-prosjektet PIPE. Nettverket har 29 
medlemmer i 8 land representert gjennom regioner, fylkeskommuner, kommuner m.fl. 
Hovedmålet er å gjøre små og mellomstore steder til attraktive bosteder. Nettverket 
har også som mål å styrke internasjonalt samarbeid gjennom å bringe sammen 
politikere, næringsliv, fageksperter, frivllige organisasjoner og ungdom fra 
medlemmene for å utvikle prosjekter og arrangementer. Sentrale temaer er 
innovasjon, private-offentlige partnerskap, stimulere til entreprenørskap, ungdom, 
kultur og identitet, territoriell planlegging og miljø.  
 
ICN har intet eget ungdomsnettverk, men ungdom fra Østfold har deltatt både i 
prosjektet Interreg IIB PIPE, prosjektet Interreg IIIB Innovation Circle og årlige 
sommerskoler for ungdom arrangert av nettverket.  
 

2.2.2.4. Østlandssamarbeidet – ØstSamUng 
 
Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de åtte fylkeskommunene på 
Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og 
Østfold. Hovedarbeidsområder er: 

- Samarbeid om regional utvikling med hovedvekt på samferdsel 
- Opplæring og kompetanseutvikling 
- Internasjonalt samarbeid 

 
Østlandssamarbeidet er et instrument for felles opptreden og fordeling av 
arbeidsoppgaver mellom fylkeskommunene i forhold til ulike internasjonale 
organisasjoner, for eksempel i AER og BSSSC.  
 
ØstSamUng er er et forum for ungdom fra fylkene i Østlandssamarbeidet. 
Ungdommene rekrutteres fra passende ungdomsorganer i hvert av fylkene 
(Ungdommens fylkesting/fylkesråd, internasjonale ungdomsnettverk etc). 
ØstSamUng er en arena for læring, erfaringsutveksling, nettverksbygging og 
internasjonal deltakelse. Deltakelse i ungdomsarbeidet i organisasjonene AER og 
BSSSC inngår i ØstSamUngs arbeidsområde.  

  

 

2.2.3. Prosjektutvikling 

 
Det er hovedsakelig to måter man kan utvikle prosjekter på. Man kan for eksempel ta 
utgangspunkt i temaer man har diskutert i ungdomsnettverkene, bygge videre på 
disse i etterkant av møtene og initiere egne prosjekter hvor man deretter søker etter 
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partnere (eventuelt allerede har diskutert med potensielle partnere på de 
internasjonale arenaene).  
 
Den andre framgangsmåten innebærer å benytte elektroniske partnersøksdatabaser 
eller andre nettverk for å finne prosjektforslag som kan passe med egne 
prioriteringsområder og søke om å slutte seg til disse. Begge framgangsmåter vil 
kunne benyttes, men det kan hende være mindre ressurskrevende første gang man 
starter et prosjekt å søke blant partnere som allerede har utformet et prosjektforslag. 
På hjemmesidene til Aktiv Ungdom finnes en lett tilgjengelig link til en 
partnersøkdatabase hvor man både kan bla gjennom prosjektforslag, laste opp egne 
forslag eller registrere sin ungdomsgruppe for å vise interesse for at man ønsker å 
inngå et internasjonalt samarbeid.  
 
Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet (BUFdir) forvalter Erasmus + Aktiv 
Ungdom-programmet i Norge og bidrar også med støtte i forbindelse med 
prosjektutvikling og søknadsskriving. Mye informasjon ligger tilgjengelig på internett 
og man kan også kontakte dem for å få hjelp.  
Internasjonale rådgivere i fylkeskommunen vil også kunne bistå ungdom i 
prosjektutviklingsprosessen ved å formidle informasjon, rådgivning og veiledning, 
partnersøk gjennom allerede etablerte internasjonale nettverk og økonomisk 
rapportering.  
 

2.2.4. Kommunikasjon, profilering og sosiale medier 

 
Det er opprettet en egen side på fylkeskommunens hjemmesider for internasjonalt 
ungdomsarbeid 
(http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=349&I=20994).  
 
Denne siden inneholder informasjon om de internasjonale organisasjonenes 
ungdomsnettverk og linker til disse, oversikt over aktuelle møter og seminarer, 
kontaktopplysninger, aktuelle dokumenter med mer. Her vil det fortløpende bli lagt ut 
nyheter fra ungdommens internasjonale arbeid. Det er også opprettet en twitterkonto 
(ostfoldfkintern) for Fylkeskommunens internasjonale arbeid hvor informasjon fra 
ungdomsarbeidet vil bli publisert. Sosiale medier vil også bli brukt aktivt for å 
kommunisere fra internasjonale arrangementer slik at flest mulig kan ta del i 
deltakelsen utover de representantene som er tilstede på selve arrangementet.  
 
 

http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=349&I=20994

