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Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) viser til KLD henvendelse om Open 

Government Partnership, arbeidet med ny handlingsplan og møtet i interessentforumet. Dessverre 

var vi forhindret fra å delta på møtet 23. juni, og ønsker derfor å overbringe noen av våre innspill 

skriftlig. 

  

Vi er glade for at departementet ser behovet for å komme kritikken fra IRM i møte. Vi ønsker å følge 

prosessen videre i neste møte, og spiller nå inn tre overordnede temaer som er viktige for oss i 

prosessen.  

  

1. Involvering av frivilligheten 

2. Prinsipper for reell og meningsfull medvirkning 

3. Standard for medvirkning 

  

Involvering av frivilligheten.  

En av hovedpunktene fra regjeringspartiene i behandlingen av frivillighetsmeldingen på stortinget 

handlet om behovet for at frivilligheten selv er med i utviklingen av frivillighetspolitikken. Vi mener i 

likhet med stortingspartiene at LNU og Frivillighet Norge skal involveres i alle saker som omhandler 

frivillig sektor i Norge. Det er avgjørende for at myndighetene ikke kommer med forslag som gjør det 

vanskeligere å drive som frivillig organisasjon.  

  

Prinsipper for reel og meningsfull medvirkning.  

LNU jobber for at barn og unge skal bli hørt og lyttet til – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi 

ønsker ikke at man skal ha ungdoms-alibier i styrer, råd og utvalg, men at barn og unge faktisk skal ha 

en reell mulighet til å bli hørt i spørsmål som angår dem. Vi mener myndighetene hadde fått bedre 

involveringsprosesser dersom de opererte med en standard for medvirkning som gjelder alle nivåer 

av forvaltningen.  

  

LNU har utviklet fem grunnleggende prinsipper for reell og meningsfull ungdomsmedvirkning som vi 

stiller som krav for de oppnevningsprosessene vi er en del av. Vi håper regjeringen vil følge disse i 

den kommende:  

  

1. Selvstendighet: Ungdom må selv få velge hvilke saker de ønsker å engasjere seg i. Ungdom 

har rett til å bli hørt i alle beslutningsprosesser som angår dem, og i beslutningsprosesser 

som angår tema der ungdom er engasjert. Prosesser der unge er med på like vilkår med 

voksne gir reell innflytelse. 

2. Representasjon: Ungdom må selv få velge sine egne representanter, og disse 

representantene må stå til ansvar overfor andre unge, slik som i den demokratiske barne- og 

ungdomsfrivilligheten. 

3. Kompetanse: Ungdom må anerkjennes som en faglig ressurs med nødvendig ekspertise som 

andre ikke kan erstatte. 

4. Informasjon: Medvirkningsorganer for unge må ha tilgang på all relevant informasjon slik at 

de kan sette seg inn i alle saker som angår ungdom. 
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5. Kontinuitet: Ungdom må kunne medvirke i alle ledd av den politiske prosessen. 

Enkeltstående arrangementer og prosesser som ikke har en forankring noe sted gir ikke 

medvirkning. 

 

Standard for medvirkning 

Myndighetene har i dag for stor variasjon for hvilke medvirkningsprosesser de legger opp til i de ulike 

departementene. Slik vi ser det, er det mer personavhengig i det enkelte departementet, heller enn 

en overordnet strategi. LNU mener det må utvikles en standard for medvirkning i departementene, 

som tar for seg hvem som skal delta, på hvilket tidspunkt i prosesser de skal delta og hvordan 

medvirkningsarbeidet skal foregå. Vi håper arbeidet fremover legger stor vekt på dette.  

 


