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HØRINGSUTTALELSE NOU 2011:20 UNGDOM, MAKT OG MEDVIRKNING

Stavanger kommune oversender herved høringsuttalelse til NOU 2011:20 Ungdom, makt og
medvirkning.

Høringsuttalelsen har vært poltisk behandlet i fagstyret. Den endelige behandlingen i Stavanger
formannskap skjer 10.mai, altså etter høringsfristen 7.mai.
Høringsuttalelsen oversendes av den grunn med forbehold om godkjenning av Stavanger
formannskap. Protokollen fra formannskapsmøtet 10.mai ettersendes.

Høringsuttalelse

Stavanger kommune er enig i utredningens hovedperspektiv på ungdoms rolle som aktive
samfunnsdeltakere, og at det er viktig å legge til rette for at ungdom skal kunne medvirke i samfunn og
eget liv.

Kp. 3 Skolens demokratioppdrag

Høringsuttalelsen fra Stavanger kommune innenfor temaområdet skolens demokratioppdrag omfatter
grunnskoleområdet. Videregående opplæring er organisert under fylkeskommunene, og inngår derfor
ikke i kommunes uttalelse.

Demokratifag i grunnskolen
Stavanger kommune stiller seg positiv til at det innføres et nytt, bredt demokratifag i
grunnskolen, og at det lages et opplegg med frivillige skolevalg i ungdomsskolen.
Demokratifaget bør gis spesiell fokus på ungdomstrinnet. Demokratifaget må komme i tillegg
til allerede eksisterende fag i grunnskolen, og fullfinansieres via statlige midler.

Utredning av eventuell lov om elevgrupperåd og forskrift for elevrådsmidler
Stavanger kommune er enig i at det utredes en eventuell lov om elevgrupperåd og forskrift for
elevrådsmidler.



Stavanger har i høringsuttalelsen i forbindelse med Stortingsmelding 22  Motivasjon - mestering-
muligheter  uttalt at elevrådsarbeid ikke må fiernes fra timeplanen på ungdomstrinnet. Gjennom
elevrådsarbeid som eget timeplanfestet fag rar elevene mulighet til å erfare og oppøve de praktiske
ferdigheter i å delta og medvirke i politiske prosesser.

Stavanger kommune stiller seg positive til at elever skal kunne ta ut flere dager med politisk fravær, og
mener at dagens fraværskvote bør deles i to, der den ene er helt lik dagens kvote uten fravær som
regnes som politisk fravær. Den andre kvoten skal bare gjelde for politisk fravær og blir på 20 dager.

Kp. 4 Organisasjonskanalen

Stavanger slutter seg til utvalgets forslag om at det må arbeides for at ungdomsgrupper med lav
deltakelse i frivillige organisasjoner bør styrkes bl.a. gjennom statlig tilskudd som sikrer nødvendige
ressurser til lederkapasitet og oppfølging. Dette kan bl.a. gjøres ved å se på innretningen til de
offentlige støtteordningene. Eksempelvis burde det vurderes om en større andel midler kan avsettes til
utvildingsarbeid.

Stavanger kommune er enig i at kommunene bør tilrettelegge for at det etableres lokale samarbeidsråd
for barne- og ungdomsorganisasjonene. Stavanger kommune har gjennom mange år hatt et godt
samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjonenes kontaktutvalg (BUK). Kommunen bistår blant
annet med sekretærtjenester.

Kp. 5 Myndighetsinitierte ordninger for medvirkning

Stavanger kommune er enig i at det er viktig at det fmnes formaliserte medvirkningsordninger lokalt,
og at kommunene bør pålegges å sørge for slike ordninger. Kommunen er imidlertid ikke enig med
utvalget i at kommunene skal pålegges å lage lokale demokratiprogram for ungdom, og at det skal
opprettes ungdomsråd etter lovfastsatte nasjonale retningslinjer. Stavanger kommune mener at ungdom
ved å delta i beslutningsprosesser vil oppleve mer demokrati og styrket motivasjon.

NOU 2011:20 viser at det i 2009 og 2010 ble gjennomført en rekke regionale
ungdomsinformasjonskonferanser. På disse konferansene ble det uttrykt behov for bistand til lokal og
regional informasjonsvirksomhet fra sentralt hold, i tillegg til at en koordinerende instans for
ungdomsinformasjon ble etterlyst. Med bakgrunn i dette, og for å sikre likeverdig
ungdomsinformasjon, er Stavanger kommune enig i at det er et behov for å satse på nettstedet ung.no.
Kommunen mener at det i tillegg må satses på en koordinerende instans for ungdomsinformasjon og
bistand til regional/lokal informasjonsvirksomhet.

Kp.6 Valgkanal

Stavanger kommune mener det bør legges til rette for at stemmerettsalderen senkes til 16 år ved alle
valg, dvs både ved kommune-, fylke- og stortingsvalg.

Stavanger kommune deltok, som en av 20 kommuner, i forsøksprosjektet vedrørende nedsatt
stemmerettsalder ved kommunestyrevalget 2011. Ved valget ble det registrert en stemmeprosent på
61,5 % for målgruppa 16 og 17 år. Stemmeprosenten for førstegangsvelgere ved kommunestyrevalget
ble dermed nesten fordoblet ifht.forrige lokalvalg, og ligger dermed omtrent på samme nivå som resten
av de stemmeberettigede. Prosjektet i Stavanger ble vurdert som vellykket.
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Kp. 7 Digitale medborgerskap

Stavanger slutter seg til utvalgets forslag om at digitale medborgerkompetanse integreres i det nye
demokratifaget i grunnskolen.

Ungdom er aktive brukere av sosiale medier først og fremst for å holde kontakt med, øke og
vedlikeholde egne nettverk. Vanskelige tema kan være lettere å ta opp via nettet, og ungdom søker
informasjon og stiller spørsmål om tema som de opptatt av. Dette er gjerne ungdom som vegrer seg for
å ta kontakt og skaffe seg informasjon på måter der de selv ville blitt mer synlige. Sosiale medier kan
være en arena for deltakelse for en gruppe ungdom som ikke ville oppsøkt informasjon, deltatt i
drøftinger eller stilt direkte spørsmål om saker.

Stavanger kommune stiller seg positive til at en ansatt ved hver skole har et særlig ansvar for
personvern, men kommunen ønsker å understreke at denne personen må være kompetent på området,
og ha kompetanse på hvordan man endrer personverninnstillinger på de vanligste sosiale medier,
herunder nettsamfunnet Facebook.»

Kp. 8 Personvern i nye medier

Stavanger kommune slutter seg til utvalgets forslag om å sikre unges personvern på nettet og
opplæring i personvern i nye medier.

Ungdom må gis informasjon om personvern. Personvern bør være er en del av skolens IKT-program
og være synlig og fremtredende i undervisningen.

Kp. 9 Unge under offentlig omsorg

Stavanger kommune slutter seg til utvalgets forslag om barn og unges muligheter til medvirkning i
barnevernet.

Utvalget mener at det er et vesentlig skår i rettsikkerheten til yngre barn når det ikke kreves samtykke
fra barna før de er 15 år i saker om frivillig plassering etter reglene i bvl § 4-4,5.1edd.
Plassering etter reglene i bvl § 4-4,5.1edd er ment som en «kortvarig» frivillig omsorgsovertakelse.
Leder for barneverntjenesten har myndighet til å fatte slike vedtak. Stavanger kommune er av den
oppfatning at det vil være urimelig å kreve at et barn under 15 år skal måtte samtykke i at foreldrene
ikke er i stand til å utøve god nok omsorg for dem.

For å kunne gi et kvalifisert samtykke til en slik plassering må barnet ha nådd en alder og modenhet
som tilsier at de forstår konsekvensene av hva de samtykker til eller ikke. Praksis viser at barn og
ungdom kan bli boende utenfor hjemmet på vedtak etter bv1 § 4-4.5.1edd lenger enn det lovgivers
intensjon kan synes å være. Stavanger kommune vil derfor foreslå at det utarbeides tydeligere og mer
bindende forskrifter/retningslinjer for denne type plasseringer med tanke på varighet og mål med
plassering. Plasseringen må evalueres fortløpende og ha som hovedmål at barnet/ungdommen skal
flytte hjem etter kort tid. Dersom plasseringen vurderes til å bli mer langvarig enn antatt (f.eks. mer
enn 6 måneder) må barneverntjenesten fremme sak om omsorgsovertakelse ihht bvl § 4-12.

Stavanger kommune slutter seg til forslaget om at enslige mindreårige asylsøkere må få større mulighet
til medvirkning i asylsaken og at de skal plasseres i omsorgsinstitusjon.
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