
 

 

Høringsuttalelse – NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning 
 

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for 
unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Organisasjonen representerer 
32 organisasjoner med over 25 000 medlemmer.  
 

Unge funksjonshemmede leverer med dette våre innspill til høringen på NOU 2011:20 

«Ungdom, makt og medvirkning». Unge funksjonshemmede vil begrense sitt høringssvar til 

de tema og ordninger som er særlig relevante for unge mennesker med kronisk sykdom eller 

funksjonshemning.  

Høringssvaret er organisert i tre deler: 1) Generelle betraktninger, 2) kommentarer til 

utvalgets forslag og 3) øvrige forslag der Unge funksjonshemmede tar opp emner og tiltak 

som ikke er behandlet i utvalgets innstilling. 
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1. Generelle betraktninger 
Unge funksjonshemmede er positive til at det nå kommer en utredning som ser overordnet 
på ungdoms makt og innflytelse i Norge og takker for muligheten til å komme med innspill. 
Unge funksjonshemmede vil likevel trekke frem at på flere punkter kunne utredningen blitt 
styrket om perspektiver fra unge som selv har funksjonsnedsettelser eller kroniske 
sykdommer hadde blitt inkludert gjennom hele prosessen.  
 
2.0 Kommentarer til utvalgets forslag 
 
2.1 Tilrettelegging for tillitsverv for skoleelever. 
Utvalget foreslår at dagens rett til at inntil 10 dagers fravær ikke føres på vitnemålet om det 
skyldes blant annet tillitsverv, politisk arbeid, deltagelse på nasjonale eller internasjonale 
arrangement og helse og velferdsgrunner etter § 3-47 i forskrift til opplæringslova utvides til 
20 dager.  
 
Unge funksjonshemmede støtter utvidelse av rett til strykning av fravær fra 10 til 20 dager. Vi 
mener derimot at fravær av helse og velferdsgrunner må gi rett til strykning av fravær i inntil 
10 dager i tillegg til de foreslåtte 20 dagene. Dette bør skilles ut som en egen ordning. 
Mange ungdommer som er funksjonshemmet vil ha en del fravær knyttet til sykdom, 
legebesøk, kontroll og behandling på sykehus og behandling på rehabiliteringsinstitusjoner. 
Dette fraværet vil i seg selv fort overstige 10 dager, og både sykdom og arbeid i 
interesseorganisasjoner utover dette vil gi fravær ført på vitnemålet. Det er uheldig at en 
gruppe som i utgangspunktet vil kunne møte ekstra utfordringer på arbeidsmarkedet skal få 
mer registrert fravær ved å engasjere seg interessepolitisk enn annen ungdom fordi de har 
dårligere helse. Mye fravær på vitnemålet kan utgjøre en ekstra belastning i jobbsøking 
senere, når det kombineres med en funksjonshemming som gjerne krever tilrettelegging. Å 
skille ut fravær knyttet til helse og velferdsgrunner fra de 20 foreslåtte dagene, vil sikre 
funksjonshemmet ungdom like muligheter til å ta på seg tillitsverv, delta i politisk arbeid og i 
interesseorganisasjoner som annen ungdom.  
 
For å sikre godt vurderingsgrunnlag også for ungdom som er aktive i organisasjoner er Unge 
funksjonshemmede positive til forslaget fra utvalget om at tillitsverv kan gi grunnlag for 
alternative arbeidskrav i relevante fag. 
 
2.2 Mer mangfoldige ungdomsorganisasjoner.  
Utvalget foreslår statlig tilskudd for å inkludere ungdomsgrupper med lav deltagelse i frivillige 
organisasjoner. Dette skal sikre nødvendige ressurser til lederkapasitet og oppfølging. 
Utvalget viser til en undersøkelse som finner at funksjonshemmet ungdom deltar i like stor 
grad som annen ungdom. Imidlertid oppgir de som ikke deltar andre grunner for ikke å delta, 
der de viktigste grunnene er helseproblemer og transportproblemer.  
 
Unge funksjonshemmede mener dette i seg selv utgjør et demokratisk problem, da 
funksjonshemmet ungdom opplever hindringer for sin deltagelse, selv om de som gruppe 
deltar i like stor grad som annen ungdom. Et statlig tilskudd for å sikre mer mangfoldige 
frivillige organisasjoner er positivt, men Unge funksjonshemmede mener deler av disse 
midlene bør gå til å sikre bedre tilrettelegging og bedre tilgang gjennom tilpasset transport for 
arrangementer i frivillige ungdomsorganisasjoner.  
 
Videre er det viktig å påpeke at mange diagnoserelaterte organisasjoner for ungdom har 
moderorganisasjoner som de har ulike typer bånd til. Det er et mål å bygge opp 
organisasjonene slik at de bli mer uavhengige og selvdrevne. Unge funksjonshemmede 
mener derfor det er viktig at statlige tilskuddsordninger anerkjenner disse 
ungdomsorganisasjoner som selvstendige, og ikke gjør dem avhengige av 
moderorganisasjonene for å søke om midler.  
 



 

 

2.3 Kommunal innflytelse for barne- og ungdomsorganisasjoner.  
Utvalget vil styrke barne- og ungdomsorganisasjonenes mulighet til å delta i kommunal 
politikkutforming og planprosesser, og foreslår blant annet å etablere samarbeidsråd for 
barne- og ungdomsorganisasjonene og at forholdet til de frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjonene bør innarbeides i relevante veiledere om medvirkning etter plan- 
og bygningsloven. Unge funksjonshemmede støtter disse forslagene. 
 
Utvalget referer blant annet til analyser av Wollebæk, der det kommer frem at 
ungdomsorganisasjonene i større grad er aktivitetsorienterte enn tidligere, at kontakt med 
myndighetene er mer uformell og muntlig og at de i liten grad opplever av deres synspunkter 
blir tatt hensyn til av myndighetene. Unge funksjonshemmede mener dette er en uheldig 
utvikling, der det ser ut til at vilkårene for å påvirke lokalt for ungdomsorganisasjoner er 
forverret.  
 
Mange av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner er relativt små, og har lite 
ressurser til å drive et aktivt påvirkningsarbeid, samtidig som de representerer ungdom som 
har spesielle behov og dermed påvirkes annerledes av kommunal prioritering og 
tilrettelegging enn annen ungdom. Gode strukturer for påvirkning lokalt blir da viktig, om 
deres stemme skal bli hørt. Unge funksjonshemmede er positive til at det opprettes 
samarbeidsråd. Imidlertid vil vi understreke at slike råd ikke må bli en erstatning for, eller gå 
på bekostning av, organisasjonenes selvstendige rett og mulighet til eget påvirkningsarbeid. 
Det kan tenkes at barne og ungdomsorganisasjoner som arbeider med vidt forskjellige 
saksfelt og har ulike organisasjonsmodeller vil ha problemer med å samle seg om felles 
saker og finne gode felles kandidater til eksempelvis ungdomsråd. I slike tilfeller er det 
vesentlig at organisasjonenes selvstendige muligheter til påvirkninger ikke har blitt redusert.  
 

2.4 Styrket ungdomsråd.  
Unge funksjonshemmede er positive til utvalgets forslag om formalisering av og klarere krav 
til hva ungdomsråd skal være, og tror det kan bidra til å styrke ungdoms lokale innflytelse. 
Ved at ungdomsorganisasjoner inkluderes og det benyttes rekruttering fra fritidsklubber og 
organisasjoner i tilegg til elevråd vil en også kunne sikre at flere grupper blir representert.  
 
Unge funksjonshemmede vil likevel peke på en utfordring med at mange ungdomsråd i dag i 
stor grad er voksenstyrt fra personer ansatt i administrasjonen i kommunen. Å sikre 
ungdomsrådene større grad av autonomi, der de selv kan påvirke hvilke saker de vil uttale 
seg om, vil være viktig om rådene skal utvikles videre. For å sikre at rådene ikke bare 
representerer de ungdommene som selv sitter der, blir det viktig både at de, som utvalget 
foreslår, har saksrettet kontakt med ungdommene de representerer, men også at det brukes 
ressurser på å klargjøre lokalt hvilke saker de har innflytelse over. Det vil være vesentlig for å 
sikre at ungdom kan velge representanter som kan ivareta sine interesser. Om det er lite 
kunnskap om hvilke saker rådene skal behandle vil det også være vanskelig for ungdom å 
avgjøre hvem som bør representere dem.  
  
En ytterligere utfordring knyttet til rådene er knyttet til sammensetning. De ulike 
valgarenaene for representanter gjør det også krevende å se mandatet til det samlede rådet, 
når noen representerer ungdom med få fellestrekk mens andre representerer en klart 
definert gruppe basert på et definert mandat. Ved flertallsavgjørelser i rådet vil det være 
uklart hvilke grupper ungdom som egentlig får gjennomslag på bekostning av andre. Videre 
kan interne interessekonflikter mellom ungdom fort bli underspilt og gi inntrykk av en 
ungdomsvennlig lokalpolitikk som egentlig kun er tilpasset visse undergrupper ungdom. 
Dette er utfordringer Unge funksjonshemmede mener det blir vesentlig å finne gode 
løsninger på ettersom rådene utvikles videre som plattform for ungdom i kommunene.  
 
Unge funksjonshemmede støtter ikke en lovfesting på nåværende tidspunkt, da rådene 
fortsatt har store demokratiske utfordringer. Så lenge ungdomsrådene fremstår med så 



 

 

mange klare utfordringer bør det være mulig for kommuner å velge andre modeller for å sikre 
ungdom lokal innflytelse.  
 

2.5 Ekspertgruppemøter.  
Utvalget foreslår ekspertgruppemøter på alle forvaltningsnivå for å sikre at et mangfold av 
barne- og unges stemmer kommer til orde. Unge funksjonshemmede støtter forslaget og tror 
dette vil være en god modell for å sikre blant annet funksjonshemmet og kronisk syke 
ungdommer innflytelse over saker som angår dem. Selv om en del kommuner arbeider for å 
rekruttere underrepresenterte grupper til ungdomsråd og lignende, er det med varierende 
hell. Saksfelt som ikke er typiske ungdomssaker kommer i tillegg sjelden opp i ungdomsråd, 
selv om de kan være svært relevant for enkeltungdommer.  
 
Flere saksfelt som kan ha stor betydning for funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer 
vil kunne bli for smale til å bli tatt opp i ungdomsråd. Aktuelle eksempler for våre medlemmer 
kan være tilrettelegging for spesielle behov i skolen eller tilgjengelighet (universell utforming) 
i fritidsklubber eller på kollektivtransport. Ungdommene det gjelder kan også være for få til å 
organisere seg i egne organisasjoner lokalt som kan drive påvirkningsarbeid for denne typen 
saker.  
 
Ekspertgruppemøter kan dermed gi en arena for å ta opp viktige tema som kun er relevant 
for visse ungdommer. Imidlertid er det viktig å sikre god informasjon om slike tiltak, og bredt 
arbeid med rekruttering slik at mangfoldet det skal fange opp blir reelt. Det vil også være 
avgjørende å sikre ungdommene som deltar godt grunnlag for deltagelse, slik at en unngår 
at møtene i stor grad blir voksenstyrte.   

 
2.6 Stemmerett for sekstenåringer.  
Unge funksjonshemmede støtter en senking av stemmerettsalderen til 16 år, men forutsetter 
at dette innføres sammen med en styrking av demokratiopplæringen i skolen. Unge 
funksjonshemmede mener det er viktig at ungdom har innflytelse i samfunnet, og mener 
ungdom på 16 år har forutsetninger for å delta i valg på lik linje med voksne. Ungdom med 
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer blir også i sterkere grad berørt av mange 
politiske prioriteringer enn andre ungdommer da de gjerne har mer kontakt med offentlig 
tjenesteapperat. Å kunne påvirke politiske prioriteringer også gjennom stemmeseddelen er 
dermed viktig for denne gruppen.  
 
2.7 Personvern på internett.  
Unge funksjonshemmede støtter utvalgets forslag for å sikre at unges personvern beskyttes 
på internett. Feltet bør reguleres og unge som opplever personvernkrenkelser bør få hjelp. 
Unge funksjonshemmede er også positive til forslaget om at skolen skal gi opplæring i 
personvern. 
 
Unge funksjonshemmede representerer grupper som kan være ekstra utsatt, både i forhold 
til konsekvenser av dårlig personvern på nett, og i forhold til digital mobbing. Ungdom som 
legger ut sensitiv informasjon om egen helse og behandling er ett eksempel. I verste fall kan 
uønsket bruk av personopplysninger til kommersiell utnyttelse svekke forbrukervernet for all 
framtid. Et stygt eksempel på det svekkede forbrukervernet er hvordan forsikringsselskaper i 
USA har hentet informasjon fra Facebookprofiler for å nekte enkeltpersoner 
helseforsikringer. En del funksjonshemmede og kronisk syke kan også være mer utsatt for 
mobbing, og sosiale medier har blitt en ny arena som, gjennom avsand og anonymitet, kan 
forsterke slik mobbing. Hjelpeinstanser for de som har behov for det og opplæring i 
personvern og digital kompetanse vil være viktige tiltak på dette feltet, og en bør prioritere 
arbeid rettet mot unge som kan være spesielt utsatt, slik som unge med 
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.  
 
 



 

 

2.8 Institusjonsplassering av barn.  
Utvalget har valgt å rette fokus mot tre saksfelt: barnevernets praksis, plassering utenfor 
hjemmet og opphold i ulike typer institusjoner samt situasjonen for unge asylsøkere. Unge 
funksjonshemmede støtter utvalgets forslag om rettslig regulering av kontrollkommisjonens 
vurdering ved institusjonsplassering av barn over 12 år etter psykisk helsevernsloven § 2-1 
første ledd. 
 

Unge funksjonshemmede synes det er uheldig at utvalget ikke har tatt for seg situasjonen for 
unge med stort pleie og omsorgsbehov, som i en del tilfeller fortsatt blir plassert i sykehjem 
sammen med eldre, mot sin vilje. Dette temaet har blitt spesielt relevant etter at Helse og 
omsorgsministeren nylig ba Helsedirektoratet om en ny gjennomgang av tallene, ettersom 
mye tyder på at antallet unge som bor på aldershjem mot sin vilje er langt høyere enn antatt.  
 
3.0 Øvrige forslag 
 
3.1 Ungdomsforskning 
En utfordring for ungdomsorganisasjoners innflytelse er mangelen på kunnskap om 
ungdomsrelaterte temaer. Danmark har et eget senter for ungdomsforskning, der 
ungdomsorganisasjoner har mulighet til å foreslå forskningstema og delta i avgjørelser om 
hva som skal forskes på. Et slikt senter vil kunne gi nyttig kunnskap for 
ungdomsorganisasjoner på saksfeltene de arbeider med og styrke organisasjonenes 
mulighet for påvirkningsarbeid og gjennomslag. Det finnes i dag ingen forskningsinstitusjoner 
som har utstrakt samarbeid med ungdomsorganisasjoner, og organisasjonene har på grunn 
av mangel på ressurser liten mulighet til å sette i gang/ bestille forskning selv.  
 
Unge funksjonshemmede anbefaler at det etableres et eget senter for ungdomsforskning 
etter modell fra Danmark. 

 
 

Kontakt hos Unge funksjonshemmede:  
Rådgiver Solveig Tesdal  
Telefon: 92 86 06 33  
Epost: solveig@ungefunksjonshemmede.no 
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