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Innspill til horing - NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

Formannskapet i Elverum oversendte NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning til Barn og
unges kommunestyre (BUK) for uttalelse. Buk behandlet høringen i møte 23.mars. Arbeidsutvalget
hadde et eget oppfølgende møte med etterarbeid fullført 18.april. Høringsfristen er satt til 07.mai fra
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Høringsuttalelse fra Barn og unges kommunestyre (BUK) Elverum —
NOU2011-20

I  sin gjennomgang av NOU2011-20 har BUK tatt utgangspunkt i første kapittels hovedkonklusjoner
(kapittel 1.3) vedrørende henholdsvis kapittel 3 — Skolens demokratioppdrag, kapittel 4 —
Organisasjonskanalen, og kapittel 5 — Myndighetsinitierte ordninger for medvirkning. BUK vil
komme med følgende høringsuttalelse:

Vedr. kapittel 3 — Skolens demokratioppdrag

BUK stiller seg positive til et nytt demokratifag i grunnskolen, samt at et slik type fag burde være
uten karakter (bestått / ikke bestått). Det blir også foreslått at et slikt fag skal ha en mest mulig
muntlig form. BUK etterlyser også større grad av reell makt, samt egne økonomiske midler til
elevrådene. Det foreslås også at elevrådslederne burde sitte i skolestyrene. En generell større grad
av kommunikasjon mellom elevrådene og ledelsen ved skolene etterlyses.

Kapittel 4 — Organisasjonskanalen

BUK går inn for at skolene skal åpne dørene for ungdomsorganisasjoner utenfor ordinær skoletid.
BUK stiller seg i utgangspunktet positive til å avse egne plasser i BUK øremerket representanter for
ungdomsorganisasjoner. Med tanke på problemstillingen knyttet til rekruttering inn i
ungdomsorganisasjoner ser BUK for seg at et nytt demokratifag i grunnskolen vil kunne ha en
positiv effekt, samtidig som at ansvaret for økt rekruttering inn i ungdomsorganisasjoner ligger hos
ungdomsorganisasjonene selv, og deres informasjonstrøm ut mot barn og ungdom.

Kapittel 5 — Myndighetsinitierte ordninger for medvirkning

BUK benytter her muligheten til å gjøre en muntlig evaluering av sitt eget organ — BUK, og



hvordan dette fungerer i Elverum kommune. Følgende momenter ble tatt opp:

Positivt med BUK:

Opplevelsen av å bli hørt, og å ha innflytelse på politiske saker i Elverum kommune.
Lærerikt, inspirerende og sosialt.
Fint å kunne gjøre en forskjell.
Bra at yngre folk kan engasjere seg i samfunnet.
Bra å få et iimblikk i hvordan politikere og offentlig forvaltning jobber.
God bevertning.

Negativt med BUK:

Større grad av skolering etterlyses.
Større grad av opplæring og ansvar knyttet til ordstyrerrollen etterlyses.
BUK ønsker å være mer synlig utad i lokale medier.
Tidvis et vanskelig språk på BUK-møtene, og i protokoller.
Flere møter etterlyses, både for BUK og for arbeidsutvalget.
Det blir foreslått at man velges inn i BUK for to år i stedet for ett år.
BUK er splittet med tanke på hva som burde være nedre aldersgrense i BUK.
Fruktservering og bedre temperatur i møtelokalet etterlyses.
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