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Vedtatt høringsuttalelse - NOU 2011: 20, Ungdom, makt og medvirkning  
 
Fredrikstad kommune prioriterer å avgi høringsuttalelse knyttet til følgende punkter i høringen. 
 
Skolens demokratioppdrag / demokratifag i skolen. 
Demokratiundervisning må kunne ivaretas gjennom kompetansemål i flere fag, eksempelvis gjennom 
faget norsk, RLE og samfunnsfag, og ikke gjennom etablering av et eget demokratifag. Det er 
imidlertid viktig også å gi barn og unge kunnskaper om hvordan sosiale medier kan bidra til å bygge 
opp de unges digitale medborgerkompetanse. Det må sikres at lærerne har kompetanse i demokrati 
og medborgerskap. Dette vil gjelde alle sider ved demokratibegrepet, både deltakelses- og 
påvirkningskanalen. 
 
Det er naturlig at ungdomsskolene også gis mulighet til å gjennomføre skolevalg som en frivillig 
ordning. Dette vil kunne gi elevene konkret kunnskap om de formelle sidene ved valgordningene, og 
det vil kunne gi større mulighet for å trekke inn lokale folkevalgte i demokratiundervisningen. Alle 
politiske partier bør være tilstede samtidig under en presentasjon før skolevalget, slik at man er sikret 
at alle partier får presentert sitt program på en tilfredsstillende måte. 
 
Nasjonale retningslinjer for ungdomsråd 
I Fredrikstad kommune er det et etablert ungdomsråd som synes å være velfungerende. Rådet er et 
høringsorgan i saker som er av prinsipiell betydning for barn og ungdom. Ungdomsrådet skal i tillegg 
være talerør for ungdom. 
Forslaget om å etablere ungdomsråd i kommunene støttes. Det bør også etableres ordninger som 
sikrer innflytelse fra ungdom som ikke naturlig rekrutteres inn i ungdomsrådene. Her kan såkalte 
ekspertmøter være en ordning som sikrer bredere deltakelse. Ungdomskonferanse, med deltakelse 
fra ulike ungdomsorganisasjoner, kan også være en aktuell kanal for påvirkning av politiske 
beslutningsprosesser. Disse ordningene kan da utgjøre et godt supplement til ungdomsrådene. 
 
Endring av stemmerettsalder 
Fredrikstad kommune støtter mindretallet i utvalget som ønsker å senke stemmerettsalderen til 16 år 
for lokale valg, og beholde stemmerettsalderen til 18 år for nasjonale valg. 
  
Personvern i nye medier 
Sosiale medier er en viktig kanal for ungdoms samfunnsdeltakelse, og vil trolig bli en enda viktigere 
kanal for alle innbyggere i fremtiden. Det er imidlertid grunn til å bekymre seg over ivaretakelsen av 
personvern i digitale kanaler/sosiale media. Forslaget om at foreldres rett til å publisere informasjon 
om barna sine bør begrenses og må kombineres med å gi barn/unge god informasjon gjennom 
opplæring i skolen om hvordan eget og andres personvern kan ivaretas på en god måte. Det 
forutsettes at lærere har god kompetanse i bruk av sosiale media og hvordan alle aktører ivaretar 
personvernet ved bruk av digitale medier. 
 
Barn / unge under omsorg 
Det er grunnleggende at barn og unge kan medvirke i saker de selv er involvert i. 
 



En ordning med tillitspersoner vil kunne føre til at barn/unge får færre voksne å forholde seg til. Dette 
må være personer som de har tillit til. Det anbefales, i samsvar med forslagene i utredningen, at det 
opprettes ordning med tillitspersoner.  
 
En ordning med erfaringskonsulenter støttes, da dette kan medvirke til at barn/unge får bistand fra 
personer som kan trekke på egne erfaringer for å hjelpe andre. 
 
Familieråd.  
I Fredrikstad har Barnevernstjenesten gode erfaringer fra bruk av Familieråd etter den modellen som 
er foreslått. BUF-etat (Barne-, ungdoms og familieetatan) har tatt initiativ til en forsøksordning som 
barnevernstjenesten deltar i. Dette forslaget støttes. 
 
Tilsyn i barnevernsinstitusjoner.  
Det er Fylkesmannen som gjennomfører slike tilsyn. Her foreslås en innskjerping.  
Det er en forutsetning at barn og unge bosatt i institusjon skal kunne medvirke under tilsynet. Det er 
imidlertid slik at dette foregår på dagtid, i barnas skoletid. Dette medfører at en må be seg fri fra 
skolen. I mange tilfeller hindrer dette reell medvirkning.  
 
Spørsmål knyttet til plassering utenfor hjemmet og institusjonsopphold.  
Det anbefales at barn mellom 12 og 15 år ikke skal få en avgjørende innflytelse i saker om frivillig 
plassering, men at deres synspunkter skal vektlegges i behandlingen av saken. 
 
Økonomiske utfordringer.  
Forslagene i utredningen vil kunne ha økonomiske konsekvenser for kommunen ettersom det her 
fremmes forslag om endrede/økte tjenester og om kompetanseheving av ansatte. Dette vil spesielt 
kunne skje ved opprettelse av nye funksjoner i barnevernet, eksempelvis innføring av en ordning med 
”tillitspersoner”. 
Det forutsettes at forslagene kompenseres fullt ut for kommunene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


