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HØRINGSUTALELSE FRA VOKSNE FOR BARN VEDRØRENDE NOU 2011:20 

Ungdom, makt og medvirkning 

 

Voksne for Barn vil først uttrykke tilfredshet over at departementet har satt saken på 

dagsorden. ”Torgersen-utvalget”  har levert viktige bidrag til både  

 prinsipielle spørsmål 

 områder som bør få spesielt fokus 

 konkrete forslag til tiltak  

Voksne for Barn støtter alle forslagene i rapporten. Det er likevel etter vårt syn noen områder 

som i tillegg bør trekkes frem, samt at vi ønsker å supplere med konkrete innspill. 

Det er spesielt skolens demokratioppdrag og unge under offentlig omsorg hvor vi ønsker å 

bidra med innspill.  
 

Kapittel 3 Skolens demokratioppdrag 

Voksne for Barn er opptatt av at barn og unge skal ha en skole som sikrer god psykisk helse 

og et godt psykososialt miljø. Elevenes mulighet til selvbestemmelse og medvirking er viktige 

forutsetninger for å fremme dette. Vi er opptatt av alle elevers mulighet til å delta og blir hørt 

i skolen. I ”mulighetsperspektivet” (jfr.NOU2011:20) anerkjennes det at ikke alle finner seg 

til rette i de tradisjonelle deltakerkanalene. Elevrådsrepresentanter er først og fremst 

skolefinke elever fra hjem med høy kulturell kapital. Myndiggjøring av barn og unge utover 

de formelle deltakerkanalene er etter vårt syn avgjørende for å sikre at muligheten for 

deltakelse er så lik som mulig. Dette betyr at skolen gjennom lover, forskrifter og rutiner for 

oppfølging av skoleledere sikrer at skolen har systemer, kompetanse og metoder for reell 

elevmedvirkning. 

Voksne for barn foreslår og/ eller støtter følgende: 

 Demokratiopplæringen i skolen må styrkes og bli et eget fag.  

 Demokratifaget må inneholde praktisk opplæring i medvirkningsmetoder som 

kan overføres til all undervisning. 

 Kompetansehevende tiltak i medvirkningsmetoder for alle lærere. 

 Skolen må bli en god praksisplass for medvirkning for alle elever. Lærere må 

bruke metoder som sikrer at elever som ikke ”rekker opp hånden” har mulighet for 

reell deltakelse og selvbestemmelse. Skolen kan fremme elevenes bidrag og deltakelse 

gjennom tilrettelegging på mentorvirksomhet og andre oppdrag utover elevrådet 

 Elevsamtaler bør forskriftsfestes  

Metoder for reell innflytelse og medvirkning må sikres i samarbeidet mellom lærer og 

elev. Eleven skal utforme egne mål og måter å nå målene på innenfor rammene i 

skolen 

 Skolevalg bør være et tillegg til den ordinære demokratiundervisningen 

 Elevgrupperåd bør lovfestes og elevrådsmidler forskriftsfestes. 



 Åpen holdning til organisasjoner og politiske partier og anerkjennelse av elevers 

engasjement utenom skolen. Verdien av en åpen skole bør anerkjennes i den generelle 

delen av læreplanen. Elever må få rett til 20 dagers fravær for arbeid i ideelle og 

politiske organisasjoner. 

 Lokale strategier for elevmedvirkning 

 Aktiv skolestart   

Tiltak som sikrer nye elever tilhørighet og reell deltakelse fra første møtet med skolen 

( elevmentorer, tiltak på klassenivå etc) 

 Elever som høringsinstans for skolepolitiske saker 

Elever blir ikke spurt og hørt i saker som gjelder dem selv. For eksempel har 

Stortinget vedtatt å nedlegge elevrådstimen uten at elevene er orientert om at dette er 

saker som skal drøftes og voteres over. 

 Reell medvirkning for representanter i elevrådet og andre organer hvor elevene 

er representert. Dette innebærer jevnlige møter mellom elevrådsleder og rektor. 

 Opplæring og praktisk bruk av medvirkningsstrategier for 

elevrådsrepresentanter 

Lærere med ansvar for elevråd må ha spesiell kompetanse i medvirkningsmetoder. 

Elevrådsrepresentanter må anvende metodene i elevgrupperådet slik at alle elever blir 

hørt. 

 Tilsyn på medvirkning i skolen. Fylkesmannen bør utføre tilsyn på medvirkning i 

skolen. Alle skoler bør ha en plan for elevmedvirkning på individ, klasse og skolenivå.  

  

Kap 9  Unge under offentlig omsorg 

Ca 40.000 barn og unge får bistand i større eller mindre grad fra barnevernet i året. Tjenesten 

greier ikke å myndiggjøre unge som brukere av tjenesten og la de medvirke i avgjørelser som 

gjelder dem selv. Heller ikke på systemnivå medvirker unge i tilstrekkelig grad og ofte svært 

tilfeldig.  

Voksne for Barn har for eksempel også tidligere ved flere tilfeller argumentert for at unge 

med erfaringskompetanse skal delta i tilsyn. Dette har vi ikke fått gehør for tidligere og reiser 

derfor dette forslaget igjen.  

 

Utvalget har kommet med en del innspill og synspunkter på ansvar tjenesten har for å ivareta 

unges medvirkning, og som vi støtter.  

Voksne for Barn vil videre gjøre oppmerksom på at vi har fått i oppdrag av Barne- og 

familiedirektoratet å utarbeide en strategi for brukermedvirkning for direktoratets 4 

hovedområder; barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere. Dette 

arbeidet inklusive en implementeringsplan skal ferdigstilles i løpet av dette året. Vi ber om å 

få orientere departementet om konkrete forslag når dette arbeidet er levert. Det er først når 

unge er med i utformingen av tiltakene vi får riktig fokus og kan treffe med tiltakene.  Et 

avgjørende moment er at brukerorganisasjonene må settes i stand til å delta på tjeneste- og 

systemnivå slik at de kan komme behovet for representasjon i møte.  Til dette trengs både 

menneskelige ressurser – flere aktive i formidlingen av akkumulerte erfaringer, og at det 

tilrettelegges for medvirkning i tjenestene/systemene. Det er altså to sider som skal møtes i et 

felles anliggende – heve kvaliteten og treffsikkerheten for tiltakene. 

 

Andre områder 

Voksne for Barn er også bekymret over et område som ikke nevnes i utredningen, unge som 

er under behandling innen psykisk helsevern. Pasientrettighetene er viktige, men fremdeles er 

det ikke nok ivaretatt at unge har mulighet for å medvirke i sin egen behandling. Voksne for 

Barn møter ofte en holdning som at det er ivaretatt i psykisk helsevern for barn og unge, men 

har erfart at dette ikke er tilfelle. Likevel er helsetjenestene ofte bedre på å ivareta 



brukerperspektivet enn det sosiale tjenesteområder er. Vi ønsker likevel at unges muligheter 

for medvirkning ifht psykisk helsevern tas opp særskilt i oppfølgingen av utredningen. 

 

Voksne for barn slutter seg til Redd Barnas uttalelse om at en liknende utredning bør 

utarbeides for de mindre barna. 

 

Videre er Voksne for Barn på tilbudssiden ifht operasjonalisering av tiltak knyttet til 

myndiggjøring av unge i vårt samfunn, med spesiell vekt på der de psykososiale forholdene 

skal ivaretas. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Voksne for Barn 

 

 

Randi Talseth(s) 

generalsekretær 
 


