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SAKSPROTOKOLL 

 
Høringsuttalelse - Ungdom, makt og medvirkning  
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 25.04.2012 sak 28/12 
 
Møtebehandling 
Ordfører redegjorde for behandlingen av saken i barns og unges kommunestyre 
(BUKS) tidligere samme dag. 
 
Fra oppvekstutvalget (O/U) forelå slik innstilling: 
1. Sørum kommune støtter forslaget om å styrke demokratiopplæringen i skolen med 

innføring av nytt demokratifag som valgfag. 
 
2. Sørum kommune støtter forslaget om å legge til rette for frivillige skolevalg i 

ungdomsskolen. 
 
3. Sørum kommune støtter forslaget om å styrke elevenes mulighet til medvirkning i 

skolen ved å innføre klasseråd, et formalisert nivå under elevrådet i det formelle 
elevdemokratiet. 

 
4. Sørum kommune støtter forslaget om at det utarbeides nasjonale retningslinjer som 

legger til rette for at lokale organisasjoner for barn og ungdom kan delta i 
kommunens planprosesser og den politiske utforming. 

 
Repr. Stine Elise Christensen satte på vegne av Ap, KrF, Sp og SV fram slikt 
endringsforslag til pkt. 1 i innstillingen: 
Sørum kommune støtter forslaget om å styrke demokratiopplæringen i skolen ved å øke 
fokuset på demokrati i undervisningen i tråd med formålsparagrafen i opplæringsloven. 
 
Votering 

 Alternativ avstemning: 
 O/Us innstilling pkt. 1: 13 stemmer, falt. 
 Forslag fra Ap, KrF, Sp og SV pkt. 1: 17 stemmer, vedtatt. 

 O/Us innstilling pkt. 2, 3 og 4: Vedtatt enstemmig med 30 stemmer. 
 
Vedtak 
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