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Høringsinnspill til (NOU 2011:20) 
 

PRESS – Redd Barna Ungdom takker Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet for 

denne muligheten til å komme med innspill til Ungdom, makt og medvirkning NOU 2011:20. 

Nedenfor er noen kommentarer PRESS har til utvalgets anbefalinger i kapitlene om 

valgkanalen og unge under offentlig omsorg. (6 og 9) 

 

 

16-årig stemmerett 
PRESS mener det er skuffende at utvalget ikke har kommet med en felles vurdering om 16-

årig stemmerett. 16-årig stemmerett er en reell påvirkningsmulighet for alle, i motsetning til 

andre demokratiorganer for ungdom der kun de såkalt «ressurssterke» ungdommene faktisk 

deltar. Det kommer frem flere gode argumenter fra de medlemmene av utvalget som går inn 

for at stemmerettsalderen senkes til 16 år.   

 

«Det er ikke en kampsak for ungdom at stemmeretten skal senkes» står det i vurderingen av 

16-årig stemmerett fra de i utvalget som er mot en senking av stemmerettsalder. 

Barnekonvensjonens artikkel 12 og 13 fastslår barns rett til å si sin mening og bli hørt. Der 

står det at statene først og fremst har en plikt til aktivt å legge til rette for arenaer og ordninger 

som skal sikre medbestemmelse fra barn og unge. Tiltak som bidrar til å oppfylle barns rett til 

å bli hørt skal derfor ikke forutsette at barn og unge selv har tatt initiativet eller ytret ønske 

om dette. Samtidig vil et initiativ fra ungdom selv gi enda mer tyngde til viktigheten av 

gjennomføringen av et tiltak.  

 

Utvalget trekker også frem i NOUen at det er de ressurssterke ungdommene som deltar i 

ungdomsråd, elevråd og politiske organisasjoner. Stemmerett er en allmenn mulighet til å 

delta i demokratiet. Dersom ungdom får en reell påvirkningsmulighet gjennom å få stemme 

vil det muligens gjøre de mindre ressurssterke ungdommene mer oppmerksomme på de 

formelle arenaene de kan delta på. Det kan for noen føles unyttig å delta i de formelle 

arenaene når man ikke har en reell påvirkningskraft.  

 

Det er på tide at politikerne setter saker som engasjerer ungdom på dagsordenen. Ved å 

innføre 16-årig stemmerett må partiene forholde seg til denne velgergruppen. Det er viktig at 

politikken i større grad tar opp ungdomssaker enn hva den gjør i dag. For ungdom kan det 

være vanskelig å engasjere seg i helse og eldreomsorg. Dersom saker som angår og engasjerer 

ungdom blir diskutert før et valg vil engasjementet blant ungdom øke.   

 

PRESS støtter utvalgets forslag om et bredt demokratifag i skolen, og deler de vurderingene 

som ligger til grunn for forslaget. Et av argumentene som blir brukt mot en senking av 

stemmerettsalderen er likevel at 16-åringer ikke er modne nok til å stemme. Ved å innføre 



utvalgets forslag til tiltak til hvordan man skal øke demokratiopplæringen og 

demokratiforståelsen i skolen vil man gjøre 16-åringer mer modne og bedre rustet til å delta i 

valg. Det er viktig at man sikrer at alle har fått denne kompetansen på grunnskolen og dermed 

sikrer at alle får den kompetansen som er nødvendig i tiden man går på obligatorisk lovfestet 

skole.   

 

Enslige mindreårige asylsøkeres bo- og omsorgssituasjon 

Når det gjelder enslige mindreårige asylsøkeres bo- og omsorgssituasjon er PRESS enig med 

utvalget i at også asylsøkende barn over 15 år bør ha omsorgen sin fra barnevernet. Dette er 

fordi PRESS mener det er uheldig at Utlendingsmyndighetene er både omsorgsgiver og 

behandlingsinstans. Videre mener PRESS at dagens praksis diskriminerer denne gruppen 

barn, både i forhold til norske barn på samme alder og asylsøkende barn under 15 år, da 

barnevernet i dag gir omsorg til disse to gruppene om de står uten omsorgspersoner. En 

omsorgsoverføring til barnevernet vil også være overensstemmelse med barnekonvensjonens 

aller første artikkel om at alle barn er barn frem til fylte 18 år. 

 

PRESS- Redd Barna Ungdom er svært glade for at utvalget som står bak NOU 2011:20 har 

valgt å ta opp omsorgssituasjonen til enslige mindreårige asylsøkere. Dette er barn som er i en 

spesielt sårbar gruppe og de har liten påvirkningskraft på sitt eget liv. De trenger å bli tatt vare 

på av en institusjon som legger større vekt på deres mulighet til å medvirke i sin egen asylsak. 

Videre trenger de omsorgspersoner som har både tid og mulighet til å lytte til dem. Det er 

også viktig å se på tiltak som kan gjøres i omsorgssentrene for å skape bedre muligheter for 

påvirkning utover sitt eget liv, da de i dag ikke kan påvirke det samfunnet de lever i.  

 

 

Vi takker for oppmerksomheten og bidrar gjerne med ytterligere informasjon og 

kommentarer. 
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