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Bakgrunn for saken 

  

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

medvirkning på høring. Re barne- og ungdomsrådet (BU) har i den forbindelse følgende 

kommentarer til noen av hovedkonklusjonen i høringsrapporten.    

 

Kommentarer til høring  

 

 Utvalget vil styrke demokratiopplæringen i 

skolen. Utvalget foreslår at det innføres et nytt, bredt demokratifag i grunnskolen. 

 

BU har følgende kommentar: Det holder med det som allerede er av demokratiopplæring på 

barneskolen, men demokratiopplæringen kan styrkes både på ungdomskolen og videregående. 

Likevel er BU usikker på om demokratiopplæring skal innføres som et eget fag, men heller 

inngå i alle fag.  BU stiller seg positiv til styrking av demokratiopplæring fordi Bu tror at 

interessen for samfunnet vil øke gjennom opplæringen. 

 

 Utvalget mener arbeidet med å inkludere ungdomsgrupper med lav deltakelse i 

frivillige organisasjoner bør styrkes. 

 

BU har følgende kommentar: BU mener at lav deltagelse i frivillige organisasjoner på den 

måten det her er snakk om i seg selv vil styrkes hvis demokratiopplæringen styrkes. 

 

 Et samlet utvalg går inn for en sterkere formalisering av lokale ungdomsråd. 

Utvalget har diskutert om lovfesting, dvs. at alle kommuner pålegges å ha et 

ungdomsråd, bør være en del av formaliseringen. Utvalget er delt i sin vurdering av 

dette; fem medlemmer går inn for lovfesting, mens åtte medlemmer mener lovfesting 

ikke er hensiktsmessig. 

 

BU har følgende kommentar: BU mener at alle kommuner burde ha ungdomsråd, men er 

usikker på om det bør lovfestes. Tror likevel at de kommunene som ikke har kan hjelpes til å 

komme i gang med etablering av ungdomsråd gjennom lovfesting.  

 

 I spørsmålet om senking av stemmerettsalderen til 16 år har utvalgets medlemmer 

samlet seg om tre ulike standpunkt. Seks medlemmer går inn for å beholde dagens 

stemmerettsalder for både nasjonale og lokale valg, fem medlemmer går inn for at 

stemmerettsalderen senkes til 16 år for begge valg, mens to medlemmer mener 

stemmerettsalderen bør senkes til 16 år for lokalvalg, men fortsatt være 18 år for 

nasjonale valg. 
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BU har følgende kommentar: Slik opplæringen er i dag, kan vi for lite til å kunne stemme, 

men styrkes demokratiopplæringen mener vi stemmeretten bør senkes til 16 år. Først 

opplæring, deretter formalisering og så kan stemmerettsalder senkes til 16 år for lokalvalg  

 

Med vennlig hilsen 

 

Re barne- og ungdomsråd 
 
Leder: Mette Liset: m.liset@online.no  

Nestleder: Halvard H. Skarpmoen: halvardskarpmoen@gmail.com  
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