
                                                                                               

 

Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet                                
 
Høringsuttalelse fra Hemnes ungdomsråd til forslag til «Forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom» gitt av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19. desember 2018 med høringsfrist 1. april 2019. 
 
Hemnes ungdomsråd har diskutert forskriften og har fire hovedinnvendinger mot forskriften 
 

1. Ungdomsrådene må kunne fatte egne beslutninger og vedtak. 
2. Ungdomsrådene må ha eget budsjett som de styrer selv. 
3. Ungdomsrådene må selv stå for valg og rekruttering til ungdomsråd.  
4. Ungdomsrådene skal ha tale- og forslagsrett i kommunestyret.  
5. Ungdomsrådet skal ha tilstrekkelig sekretariatshjelp. Tilstrekkelig defineres etter kommunens 

størrelse, og det skal settes en minimumsgrense for stillingsstørrelse.  
 
I punktene nedenfor utdyper vi de fire punktene og flere sider ved høringa:  
  
Ungdomsrådet skal ikke bare være et rådgivende organ for kommunen, men også være en pådriver 
og operatør i saker som gjelder ungdom. Det er viktig at ungdom får si sin mening, og at vi har en 
stemme som respekteres og tas seriøst.  
 
Ungdomsrådet skal ha eget budsjett som de disponerer selv. Dette burde ungdomsråd ha, for å 
kunne arrangere egne arrangement for, og av ungdom.  
  
Ungdomsrådet må ha rett til å si sin mening og fatte vedtak som omhandler oss.   
 
Det skal være en valgordning som gjør det mulig for all ungdom å bli valgt inn i ungdomsråd. Det 
burde være et spesifikt antall medlemmer fra hver skole som er representert i kommunen i 
ungdomsrådet. Da blir det lettere å samarbeide med de ulike skolene og elevrådene.  
 
Kommunestyret skal kun orienteres om hvem som blir valgt inn i ungdomsrådet. Ungdommer skal 
selv velge sine medlemmer, gjennom demokratisk valg. Ungdomsrådet får dermed representanter 
som egner seg godt til å bidra aktivt i rådet. Det skal etableres en ordning der ungdom selv velger 
representanter.  
 
Alle ungdommer skal ha rett til å fremme forslag om hvem som skal være medlemmer til 
ungdomsrådet. Det vil si at valg av medlemmer skal foregå ved demokratisk avstemning.  
 
Vi er ikke enig at medlemmer som er fylt 19 ikke kan sitte i ungdomsråd. Dette gjør at flere 
engasjerte elever på videregående skoler mister muligheten til å representere skolen sin i 
ungdomsrådet. I tillegg kan dette være negativt for små ungdomsråd i mindre kommuner. Da 
arbeidet til ungdomsrådet kan bli dårligere, ved mangel på engasjerte ungdommer.  
 
Ungdomsrådet velger selv sin leder og nestleder. Slik sikrer ungdomsrådet at det er den personene 
som er best egnet i rådet, som blir valgt. Vi i ungdomsrådet kjenner våre egne best.  
 
Kommunestyret skal godkjenne regler for hvordan ungdomsrådet skal arbeide.  

http://www.hemnes.kommune.no/


 
Ungdomsrådet skal utarbeide årsmelding som skal legges frem for kommunestyret. Dette er et bra 
tiltak for å vise kommunen hva ungdomsrådet får til, og hva ungdomsrådet har nådd.  
 
Ungdomsrådet kan ta opp og arbeide med saker på eget initiativ. Dette vil sikre at ungdomsrådet 
klarer å engasjere seg på et bredt spekter, og være behjelpelig på mange områder. Ungdommens 
stemme er like viktig som politikernes.  
 
Ungdomsrådet skal tidlig inn i saker, for å sikre reell påvirkning. Det vil sikre at det finnes gode 
løsninger for alle i samfunnet. F.eks ved budsjettplanlegging kan ungdomsrådet komme med sine 
synspunkt om hva som er mulig å kutte, og hva som absolutt må beholdes.   
 
Ungdomsrådet skal kunne behandle saker som gjelder enkeltpersoner for eksempel støtte til artister, 
elever, kunstnere osv.  
 
Dersom kommunen er i tvil om en sak skal forelegges ungdomsrådet, bør ungdomsrådets syn 
innhentes og ungdomsrådets uttalelser skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som 
avgjør saken endelig. Slik sikrer man at ungdommenes stemme blir hørt, og tatt i betraktning.  
 
Ungdomsrådet skal ha møte- og talerett i kommunestyret. Dette vil sikre at ungdomsrådet kan 
engasjere seg i saker, og komme med forslag til hvordan man kan løse ulike situasjoner. Slik klarer 
også ungdomsrådet å holde seg oppdatert på hva kommunen holder på med. 
 
Ungdomsrådet skal ha tilstrekkelig sekretariatshjelp. Dette for å sikre at vi får den hjelpen vi trenger, 
og sikre at ungdomsrådet får hjelp med saker og følger de retningslinjene vi har. 
 
Ungdomsråd på fylkesnivå skal følge opp og støtte kommunale ungdomsråd både faglig og 
økonomisk. Gjennom dette vil alle ungdomsråd klare å gjøre en god jobb i sin kommune, og bidra 
med løsninger.  
 
 
Enstemmig vedtatt av Hemnes ungdomsråd, 10.04.19. 
 
Rolf Fjellestad 
Sekretær 
 

 
 
 
 
 
 
 


