
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
 
 

 
 

Hamar, 07.05.2012 
 

Deres ref: 201200324-/KHTA 
Vår ref: Sak. nr. 12/2335 - 7  Ark 020 F40 &13 
 Saksbeh. Solveig Ljødal Tlf. 62 54 44 23 

 

NOU 2011: 20 - Ungdom - makt og medvirkning - Høringsuttalelse  

 
Hedmark fylkeskommune mottok invitasjon til høring av utredningen NOU 2011.20 Ungdom, makt og 
medvirkning. Det er sendt ut anmodning om innspill til høringsuttalelse til fylkets 14 videregående 
skoler, til Ungdommens ungdomsting og Yrkesopplæringsnemda(Y-nemda). Vi har mottatt innspill fra 
Y-nemda og Ungdommens fylkesting, og deres uttalelse følger som eget punkt i saksutredningen. 
Vedlagt følger Hedmark fylkeskommunes høringsuttalelse vedtatt i Fylkesrådet 30.04.12: 
 
Fylkesrådets innstilling til vedtak: 
 
Hedmark fylkeskommune er positive til utredningen og særlig til forslag om praktisk 
tilrettelegging av demokratifaget, fokus på digital medborgerkompetanse og styrking av 
personvern. Fylkeskommunen har følgende merknader:  
 
1. Forslag om at elever i videregående skole får rett til 20 dagers fravær er ikke forenelig med 
fylkesrådets vedtak fra 2010 om at elevfravær i sin helhet skal synliggjøres i vitnemålet. Årsak til 
fravær bør derimot spesifiseres i vitnemålet.  
 
2. Vi støtter forslaget fra utvalget om at unge skal få mer kunnskap om maktpotensialet i sosiale 
medier, og at digital medborgerkompetanse integreres i det nye demokratifaget i grunnskolen. 
Fordi i et demokratiperspektiv innebærer digital medborgerskap bevissthet om at man er en 
samfunnsborger også på Internett.  
 
3. Vi støtter forslag om at skolen må gi opplæring i personvern og at personvern i nye medier tas 
inn i undervisningen om digital kompetanse både i grunnskolen og i videregående opplæring.  
 
 
 
 
 



 

 

På anmodning gav Yrkesopplæringsnemda(Y-nemda) følgende innspill:  
 
Arbeidsutvalget for Y- nemnda i Hedmark, fikk i oppdrag fra Y- nemndas møte 15. mars i oppdrag 
å utforme en uttalelse til ”NOU 2011:20 Ungdom -makt og medvirkning”. Uttalelsen inneholder 
viktige momenter knyttet til fagopplæringen, og er utformet på bakgrunn av Y- nemndas 
medlemmer. AU fremmer på vegne av Y- nemnda i Hedmark, følgende innspill til uttalelse:  
 
Prøveordninger for Regionale Lærlingeråd bør igangsettes så snart som mulig. Hensikten må 
være å skape en arena for medvirkning fra lærlinger, slik at de kan delta på lik linje med andre i 
utdanningssituasjonen og påvirke hvordan denne skal se ut. Lærlingerådene må også være en 
viktig lyttepost for Fylkeskommunene, som er myndighet i opplæringen av fagarbeidere og skal 
godkjenne lærlingebedrifter.  
 
Lærlingerådene kan få myndighet til å oppnevne representanter, der det er hensiktsmessig. For 
eksempel til Y- nemndene og Ungdommens fylkesting. Lærlingerådene kan dannes etter 
forskjellige modeller, for så å evaluere og danne en standard på nasjonal basis. Modellene som 
velges i det enkelte fylket, må dannes etter en prosess i det enkelte fylket, der lærlinger gjennom 
opplæringskontorene, Elevorganisasjonen og partene i arbeidslivet involveres sammen med 
fylkeskommunen.  
 
Det er i dag er et prinsipp om medvirkning i læreplanen for lærlinger. Denne delen må strammes 
opp i forskrift, da den er lite kjent og oppleves som uforpliktende. Retten til medvirkning som 
lærling må gjøres mer kjent og få mer oppmerksomhet i opplæringen. Veileder må ha tilgang til 
nettverk, der blant annet medvirkning for lærlingen blir et viktig tema å øke kompetanse på.  
 
NOU ” Ungdom, makt og medvirkning” har i liten grad tatt for seg lærlingens situasjon, selv om 
denne anses som viktig å belyse i et makt- og medvirkningsperspektiv for unge. Derfor støttes et 
initiativ for å utrede lærlingens samfunnsrolle og situasjon videre. Lærlingeordningen er viktig 
som utdanning, for myndiggjøring av unge og viktig for å gi stolthet til de som velger yrkesfaglig 
utdanning.  
 
På anmodning gav Ungdommens fylkestings (UFT) følgende innspill:  
 
Vedrørende fravær: 0 dager med forklaring av fravær på vitnemål, sterkt ønske om tydeligere regler 
som følges likt og støtte til utvalgets holdning i forhold til en åpen holdning i skolen for politisk 
engasjement og mulighet for arbeidskrav som innfris ved å være politisk aktiv. 
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