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Svar - Invitasjon til høring - NOU 2011:20 - Ungdom, makt og medvirkning  

 

Formannskapet i Trondheim kommune behandlet 02.05.2012  (sak 81/12)  NOU 2011:20 – 
Ungdom, makt og medvirkning. 
Under følger Trondheim kommunes høringsuttalelse. 
 
 
Trondheim kommune avgir følgende uttalelse til NOU 2011:20, Om ungdom, makt og 
medvirkning: 

1. Trondheim kommune støtter utvalgets forslag om at det opprettes et eget demokratifag i 
skolen. Det forutsettes at dette fullfinansieres fra staten. 

2. Trondheim kommune er positiv til utvalgets forslag om legge til rette for at prøvevalg kan 
gjennomføres på ungdomstrinnet, men at dette kan være frivillig for skolene å 
gjennomføre. 

3. Trondheim Kommune er positive til at forslaget om at fraværskvoten knyttet til politisk, 
kulturell og frivillig aktivitet bør økes. Som et minimum mener Trondheim Kommune at 
den gamle regelen om 14 dager bør gjeninnføres og at det ikke bør vær mer enn 10% av 
antall skoledager. 

4. Trondheim kommune mener at det bør etableres ungdomsråd eller tilsvarende i alle 
kommuner, og vil framheve de positive erfaringene Trondheim har med etableringen av 
Ungdommens bystyre. Det er viktig å påpeke at innrettingen av slike organ må tilpasses 
lokale forhold. Ordningen med ungdomsråd må også sikre innflytelse for barn under 
ungdomsskolealder og ungdom som faller utenfor skoleverket. 

5. Trondheim kommune er mot forslaget om å senke stemmerettsalderen til 16 år. Alderen 
for stemmerett bør følge myndighetsalderen.  

6. Trondheim kommune støtter utvalgets forslag om å videreføre og styrke arbeidet med 
nettstedet slettmeg.no. 
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7. Trondheim kommune støtter forslaget om å utrede muligheten for å regulere 
tredjepartsapplikasjoners innhenting og bruk av personopplysninger. 

8. Trondheim kommune støtter utvalgets forslag om at det er behov for en tydeliggjøring av 
barn og pårørendes medvirkning i lov og regelverk knyttet til barnevernet.  

9. Trondheim kommune mener at det statlige og kommunale barnevernet må få et felles 
ansvar for å tilrettelegge tilbud om ettervern til ungdom som har vært under barnevernets 
omsorg.   

10. For å styrke klagemulighetene for barnevernsbarn og pårørende, ber Trondheim kommune 
om at det vurderes å inkludere barneverntjenesteloven i dagens pasient- og 
brukerombudsordning. Denne er i dag avgrenset til spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten   
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