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Saksopplysninger: 

Ungdomsrådet bes diskutere NOU 2011:20 Ungdom, Makt og medvirkning. 

 

Utredningen er ute til høring og ungdomsrådet har mulighet for å komme med sine 

synspunkter.  Høringsfristen er 7.mai 2012. 

 

 

Utredningen er utarbeidet av et bredt sammensatt utvalg bestående av ungdom, 

organisasjonsrepresentanter og fagfolk og ble ledet av tidligere barneombud Trond-Viggo 

Torgersen. 

 

Utvalget fikk i mandat å utrede unges muligheter og barrierer i forhold til makt og deltakelse. 

Utvalget ble bedt om å konsentrere seg om ungdomsbefolkningen i alderen 12-26 år, og legge 

perspektiver knyttet til kjønn, kultur, ulik etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og levekår 

til grunn for sitt arbeid. 

Generelt bes høringsinstansene om å vurdere forslagene i lys av disse perspektivene. 

 

 

Det er laget et dokument til ungdomsrådet som viser innholdsfortegnelse for  kap.3-8 samt 

sammendrag av NOU utvalgets forslag til tiltak i utvalgte kapitel.  



 

Ved ønske om mer info kan hele utredningen  lastes ned via linken 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-20.html?id=666389 

 

 

 

Rådmannens forslag til innstilling/vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

10.04.2012 Østre Toten ungdomsråd 

 

Behandling i møte: 

Høringsuttalelse fra Østre Toten ungdomsråd: 

 

Kjennskap og erfaringer rundt demokrati 

- Det foreslås å styrke demokratiopplæringen i skolen, ved å innføre et obligatorisk fag 

knyttet til temaet i grunnskolen. Dette er bra. 

- Det er et godt forslag å innføre skolevalg fra ungdomsskolen.  

- Østre Toten ungdomsråd legger særdeles stor vekt på å kreve kompetente og engasjerte 

kontaktpersoner for elevrådene. 

 

Ungdomsorganisasjoner og lag bør styrkes 

- Det foreslås å innføre økonomisk støtte til lag og foreninger som sliter økonomisk 

- Skolens lokaler bør være tilgjenglige selv etter skoletid 

- Ungdomsrådene bør styrkes 

- Østre Toten ungdomsråd liker forslaget med å innføre retningslinjer for driften av rådene 

- Et forslag om at kommuner som har ungdomsråd skal få økonomisk støtte er mottatt og 

likt av Østre Toten ungdomsråd 

- Rådene bør utvikle et samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner 

 

Ung politikk og stemme 

- Å engasjere unge i politikk er viktig.  

- Østre Toten ungdomsråd er ikke enig innad om man bør kunne stemme fra fylte 16 år eller 

ikke 

 

Digitalt medborgerskap 

- Da mer og mer av demokratiet utspiller seg på det digitale planet foreslås det at det gis 

opplæring i hvordan dette virker på skolen. Dette er bra. 

 

Personvern 

- Ettersom mer og mer skjer over nett er det viktig å kontrollere at det ikke misbrukes 

- Tjenesten ”slettmeg.no” bør få høyere fokus 

- Det er et godt forslag å innføre retningslinjer når det gjelder hva foreldre har lov å 

publisere om barna sine 

 

Avstemming: 



Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 

ØTU-011/12 Vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
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