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Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 

 2011/2048-52 Gry Helen Olufsen 15.05.2012 

 

Høringssvar til NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning 

 

Oversender med dette høringssvar til NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning. 

 

Beklageligvis har det skjedd en misforståelse innad i administrasjonen, som medfører at 

høringssvaret ble sendt etter fristen 7. mai. 2012. 

 

Håper høringssvaret blir tillagt vekt på tross av fristens utløp. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gry Helen Olufsen 

Saksbehandler 

Kultur- og næringsenheten 
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Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2011/2048-48 

Saksbehandler: Gry Helen Olufsen 

Dato: 20.04.2012 
 

 

Saksframlegg  

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Ungdomsrådet 12/15 18.04.2012 

Formannskapet 12/67 24.04.2012 

 

Høringssvar til NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning  

Rådmannen ber ungdomsrådet legge saken frem for formannskapet med følgende 

forslag til vedtak: 

 

Behandling i Ungdomsrådet - 18.04.2012  

 

I samsvar med rådmannens innstilling gjorde Ungdomsrådet følgende enstemmige 

vedtak: 

Kristiansund kommune støtter forslag om å vektlegge demokrati og medvirkning som 

fag i skolen, spesielt i grunnskolen.  

 

Kristiansund kommune mener at økt markedsføring og kommunikasjon er viktig for at 

alle samfunnsgrupper av ungdom skal kunne medvirke i samfunnsdebatten. 

 

Kommunen ønsker at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner bør bli mer synlige og 

attraktive for ungdom. Vi støtter også utvalgets tiltak om styrking av ungdomsråd. Det 

bør etableres nasjonale retningslinjer for ungdomsråd.  

 

Kristiansund kommune mener at ungdomsråd må bli lovfestet slik at ungdommene får si 

sin mening og dermed blir engasjert i politikken.  

 

Kristiansund kommune er positiv til ordningen med stemmerett for 16-åringer. 

 

 

 

 

Behandling i Formannskapet - 24.04.2012  

Rådmannen har redegjort for saken i skriv av 20.04.2012, og saken ble lagt frem i 

møtet. 

Ungdomsrådet har behandlet saken. 
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Votering 

Avsnittene 1 – 4 ble enstemmig vedtatt. 

Avnsitt 5 ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. 

 

I samsvar med rådmannens innstilling gjorde formannskapet følgende   

vedtak 

 

Kristiansund kommune støtter forslag om å vektlegge demokrati og medvirkning 

som fag i skolen, spesielt i grunnskolen.  

 

Kristiansund kommune mener at økt markedsføring og kommunikasjon er viktig 

for at alle samfunnsgrupper av ungdom skal kunne medvirke i samfunnsdebatten. 

 

Kommunen ønsker at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner bør bli mer 

synlige og attraktive for ungdom. Vi støtter også utvalgets tiltak om styrking av 

ungdomsråd. Det bør etableres nasjonale retningslinjer for ungdomsråd.  

 

Kristiansund kommune mener at ungdomsråd må bli lovfestet slik at 

ungdommene får si sin mening og dermed blir engasjert i politikken.  

 

Kristiansund kommune er positiv til ordningen med stemmerett for 16-åringer. 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Kristiansund kommune støtter forslag om å vektlegge demokrati og medvirkning som 

fag i skolen, spesielt i grunnskolen.  

 

Kristiansund kommune mener at økt markedsføring og kommunikasjon er viktig for at 

alle samfunnsgrupper av ungdom skal kunne medvirke i samfunnsdebatten. 

 

Kommunen ønsker at frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner bør bli mer synlige og 

attraktive for ungdom. Vi støtter også utvalgets tiltak om styrking av ungdomsråd. Det 

bør etableres nasjonale retningslinjer for ungdomsråd.  

 

Kristiansund kommune mener at ungdomsråd må bli lovfestet slik at ungdommene får si 

sin mening og dermed blir engasjert i politikken.  

 

Kristiansund kommune er positiv til ordningen med stemmerett for 16-åringer. 

 

 

Saksopplysninger 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut NOU 2011:20 Ungdom, 

makt og medvirkning på bred, offentlig høring. Utredningen er utarbeidet av et utvalg 

bredt sammensatt av ungdom, organisasjonsrepresentanter og fagfolk under ledelse av 

Trond-Viggo Torgersen. 

 

Ulike gruppers muligheter og barrierer i forhold til makt og deltakelse er utvalgets 

mandat. Både ulike metoder for å øke ungdoms makt over samfunnsutviklingen, samt 

unges makt og muligheter for mestring av egen livssituasjon. Ungdomsbefolkningen i 
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alderen 12-26 år er hovedfokus og perspektiver knyttet til kjønn, kultur, ulik etnisk 

bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og levekår er knyttet til arbeidet. 

Rådmannens vurdering 

Ungdomsrådet har prioritert følgende tema innenfor den offentlige utredningen;  

 

Demokratioppdrag i skolen  

Man ønsker å vektlegge demokrati og medvirkning som fag i skolen, spesielt i 

grunnskolen. Fokus på innlæring og forståelse av ord og uttrykk er viktig for å sette seg 

inn i politiske saker. Er opplæringen interessant og forståelig vil man i økt grad 

engasjere ungdomsgruppen.  

 

Ungdom interesserer seg i stor grad for saker lokalt. Omvisning for ungdom på rådhus 

for å lære retorikk, ord og uttrykk er viktig med tanke på dette. På den måten senkes 

terskelen for å delta i samfunnsdebatten og for å kontakte lokalpolitikere. 

 

Medborgerskap og politisk deltakelse  

Økt markedsføring og kommunikasjon er viktig for at alle samfunnsgrupper av ungdom 

skal kunne medvirke i samfunnsdebatten. Her bør samfunnsengasjerte ungdommer selv 

aktivt inn for å fortelle hva som gjøres av arbeid og for å vise hvilke muligheter ungdom 

har for å påvirke samfunnet rundt seg. For eksempel ved at representanter fra 

ungdomsråd reiser rundt til skoler for å fortelle rådets mandat og saker.  

 

Kommunikasjon til ungdom er et sentralt tema. Det er viktig at det politiske språket blir 

mer folkelig. For å få ungdom interessert bør det brukes praktiske eksempler og 

ordforklaringer fra ungdoms hverdag. I denne utredningen er det mange vanskelige ord 

og uttrykk. Ved flere praktiske eksempler, er det lettere å sette seg inn i saken.  

 

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner bør bli mer synlige og attraktive for ungdom. 

Dette for å fange opp uorganisert ungdom og for å øke deltakelsen inn i 

organisasjonslivet. Her er skolen en viktig arena.  

 

Ungdomsråd  

Vi støtter utvalgets tiltak om styrking av ungdomsråd. Det bør etableres nasjonale 

retningslinjer for ungdomsråd. Det er viktig at det blir en fast ordning for valg av 

representanter til ungdomsråd/elevråd på alle skoler i hele landet. På den måten får alle 

like muligheter for deltakelse.  

 

Ungdom bør få økt kjennskap til hva politiske utvalg som ungdomsråd faktisk er.  

 

Ungdomsråd må bli lovfestet slik at ungdommene får si sin mening og dermed blir 

engasjert i politikken. 

 

Stemmerett for 16-åringer  

Vi støtter deler av utvalgets forslag av senking av stemmerettsalder. Rådet er dermed 

positive til ordningen med stemmerett for 16 åringer. 

 

Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen direkte 

 

Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget: Ingen direkte 

 

 

Just Ingebrigtsen 

rådmann 
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Karl Kjetil Skuseth 

kommunalsjef 

 

 


