
 

 

Høringsuttalelse om NOU 2011:20 

Ungdom, makt og medvirkning 

 

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom synes det er både bra og viktig at det har blitt gjennomført en 

utredning om ungdom, makt og medvirkning. Som Norsk Folkehjelps samfunnspolitiske 

ungdomsbevegelse er vi engasjert i arbeid for en mer rettferdig fordeling av makt både i Norge og 

verden, og derfor er ungdomsmakt et viktig tema for oss. Vi biter oss merke i at begrepet avmakt blir 

nevnt i sammenheng med det å bli holdt utenfor politiske prosesser. Dette er noe vi har etterlyst i 

tilknytning til norsk utenriks- og bistandspolitikk hvor vi mener unge både i Norge og verden i stor 

grad blir holdt utenfor.  

Ungdoms rett til å bli hørt 

Ungdom blir ofte ikke inkludert i viktige prosesser med begrunnelse om manglende modenhet eller 

at saken ikke angår dem. Dette mener vi er en lettvint løsning for ikke å høre på barn og unges 

innspill. Ungdom formulerer seg ofte annerledes enn voksne, og trekker frem andre perspektiv. Vi 

mener at voksne bør ha en større fleksibilitet og evne til å plukke opp gode initiativer på en 

inkluderende måte, også når det kommer frem på utradisjonelle måter. At ungdom kun skal bli hørt 

på de voksnes premisser er en hersketeknikk, og sikrer at ungdom som er mest lik de voksne høres 

best. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom mener at ungdom også skal ta del i å bestemme hvordan 

ungdom skal bli hørt og på hvilke arenaer. 

Utredningen trekker frem at ungdom er engasjerte i et langt bredere spekter av saker og tema enn 

det som blir sett på som «typiske ungdomssaker». Det er bra at ungdoms engasjement blir sett, men 

vi mener ungdom også bør bli hørt i andre saker enn «typiske ungdomssaker». 

Skole og politikk 

Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom ser på rådet om å åpne for mer engasjement i skolen som svært 

positivt. Det er flott at organisasjoner, politiske og andre, skal få bedre innpass i skolen. Når dette er 

sagt håper vi at dette innebærer at det ikke blir en skjevfordeling hvor noen organisasjoner får 

dominere over andre. Særlig positivt synes vi økningen av antall dager fravær man har rett til som 

følge av engasjement. Det er viktig at engasjert ungdom ikke blir kneblet av bekymringer knyttet til 

fravær, og vi ønsker derfor at antallet fraværsdager øker fra ti til tjue dager. I tillegg mener vi at dette 

også bør gjelde grunnskolen fordi ungdoms engasjement ofte starter tidligere enn dagens ordning 

reflekterer.  

Vi vil poengtere at selv om valgkanalen er viktig for ungdomsmakt bør man ikke undervurdere 

betydningen av annet engasjement. Som en politisk ungdomsorganisasjon uten partitilhørighet ser vi 

at våre medlemmer får mer respekt for valgkanalen gjennom å jobbe med politikk på andre måter. Et 



 

for ensidig fokus på valgkanalen kan gi et inntrykk av at når man har avgitt stemmen sin har man 

gjort jobben sin. Det er viktig at ungdom har forståelse for betydningen av politisk arbeid og 

engasjement også utenfor de politiske partiene.  

Støtteordninger 

For å drive aktivt ungdomsarbeid er det viktig å ha forutsigbarhet. Norsk Folkehjelp 

Solidaritetsungdom etterspør større og mer fleksible støtteordninger som gjør det mulig å planlegge 

mer enn ett år om gangen. Det er viktig å øke støtten til drift av ungdomsorganisasjoner for å sikre at 

ungdom har muligheten til å ha egne administrative ressurser dedikert til å bistå ungdom med sitt 

engasjement, uansett hvilken organisasjon man tilhører. Det hadde også vært en fordel om det var 

færre og større støtteordninger, hvor man skreller vekk flere av de mindre prosjektbaserte 

støtteordningene. Skal man rapportere på for mange små prosjekter er det unødvendig byråkratisk 

og gir mindre tid til arbeid med ungdomsengasjement.  

Møteplasser 

Ungdom som driver lokal aktivitet trenger tilgang til møtelokaler. Våre lokale grupper som driver 

med politikk og solidaritetsarbeid er ofte avhengige av å leie møtelokaler, benytte seg av cafeer som 

ofte har aldersgrense eller være hjemme hos hverandre. Dette gjør det vanskelig å holde større 

medlemsmøter, ha råd til regelmessige møter og skaper unødvendig mye arbeid når man hver uke 

må planlegge nye steder å møtes på. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom foreslår derfor at en 

ordning med gratis møtelokaler for ungdom på kommunalt nivå kan sikre at alle ungdommer har en 

reell mulighet til å møtes på fritiden og drive organisasjonsarbeid.   

Bankkonto 

Det er pr dags dato ikke tillatt for ungdom under 18 år å opprette bankkonto, og dagens lovverk 

hindrer ungdom i å organisere seg på likefot med voksne, samt søke finansiering og benytte seg av 

støtteordninger med mindre man har voksne tilstede som kan administrere dette for dem. Norsk 

Folkehjelp Solidaritetsungdom etterspør en endring i lovverket som gjør at ungdom under 18 også 

kan få lov å ha bankkonto, uansett bank, og at det utarbeides et felles forenklet sett med regler for 

alle banker som omhandler hvordan ungdomslag kan bruke konto/nettbank, samt lager en 

samkjøring mellom Brønnøysund og bankenes krav til dokumentasjon i forbindelse med opprettelse 

og bruk av lokallagskontoer. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hilde Jørgensen /s/        

Leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom       

 



 

 

  


