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Dato: 04.05.12 

 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
 
Høringsuttalelse: NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning 
 
Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR) er regional interesseorganisasjon for barne- og 
ungdomsorganisasjoner i Vest-Agder. Vi representerer 33 organisasjoner inne 
speiderbevegelsen, livssyn, samfunn og politikk, kultur og fritid og andre områder.  
 
Vi jobber også med saker som involverer barn og unge generelt i fylket, og vi har på eget 
initiativ og etter avtale med fylkesordfører startet arbeidet med å utrede behovet for et 
regionalt medvirkningsorgan for barn og unge, som ikke er organisasjonsavhengig, i Vest-
Agder. 
 
Med det som bakgrunn har vi spesielt konsentrert oss om kapittel 4 (organisasjonskanalen) 
og kapittel 5 (myndighetsinitierte ordninger for medvirkning), i tillegg til kapittel 1 
(perspektiver, konklusjoner og tiltak), kapittel 2 (Utvalgets mandat, sammensetning og 
arbeid) og kapittel 8 (Personvern i nye medier). 
 
Innledningsvis vil vi si at dette var en etterlengtet utredning, som vi håper blir tatt på alvor  
på alle forvaltningsnivå. 
 
Innspill og kommentarer: 
 
Kapittel 2 (Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid): 
Vi er i tvil om i hvor stor grad barn og ungdom fra hele landet, store og små kommuner, er 
tatt med i utvalgets arbeid, og vi mener dette bør utdypes – som en viktig forutsetning for å 
kunne være gjeldende for alle.  
 
Kapittel 4 (organisasjonskanalen): 
Vi støtter utvalgets vurderinger av organisasjonsvirkeligheten, da spesielt punktet om skjev 
rekruttering. Vi støtter også forslagene til tiltak.  
 
Kapittel 5 (myndighetsinitierte ordninger for medvirkning): 
Vi støtter utvalgets fokus på lokale medvirkningsordninger, og en mulig lovfesting av og 
felles retningslinjer for disse. Men, kommune-Norge er sammensatt og det er store 
forskjeller på geografi og befolkning. Retningslinjene må derfor være slik at den enkelte 
kommune kan gjøre lokale tilpasninger. 
Vi er derimot ikke skeptiske til å også legge føringer for regionale og nasjonale ordninger, 
som er lik det en ser for seg på kommunalt nivå – da vi mener gjennomgående 
representasjon er viktig både for å kunne følge saker til riktig forvaltningsnivå, føle eierskap 
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til beslutningene som tas og formidle disse tilbake til nivået hvor saken først oppsto. Dette er 
også i tråd med ønsket om at ordningene skal fungere som en arena for demokratiopplæring 
for barn og unge.  
Vi ser likevel at en slik ”ordinær” struktur fort kan få et ”elitepreg”, og vi har derfor stor tro 
på at man på regionalt nivå, og i større kommuner, må tenke i andre baner i tillegg – som for 
eksempel ungdomskonferanser og ekspertgrupper.  
 
Kapittel 8 (Personvern i nye medier): 
Vi stiller oss bak utvalgets anbefaling om å opprettholde driften av slettmeg.no.  
 
 
For styret i Vest-Agder barne- og ungdomsråd (VABUR) 
 
 
/s/Astrid Marie Lund   
Daglig leder VABUR   
 
                
 
 


