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Hei 

Beklager seint svar på høyring, men det stod på nettsida at det fortsatt var mogleg å 
levere svar.  Men eg fekk feilmelding når eg skulle sende på nett, så eg har klippa og 
limt og lagt til dei felta som ikkje kom tydleg fram i denne løysninga. 

Beklager så mykje, men håpar at svaret kjem med i vidare prosess. 

 

Mvh 
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Høring - råd i kommuner og 
fylkeskommuner for ungdom, eldre og 
personer med funksjonsnedsettelse 
Avgi høringssvar 

Høring 

Her kan du avgi ditt høringssvar. Alle har adgang til å avgi svar til høringen. 
Høringssvarene vil bli lagt ut på regjeringen.no etter hvert som de kommer inn. 

Status: Fristen for høringen er utløpt, men det er fortsatt 
mulig å levere svar 

Høringsfrist: 20.05.2016 

Saker sendes på høring for at interesserte parter - både organisasjoner, næringsliv og 

privatpersoner - skal få si sin mening og delta i den demokratiske prosessen. 

Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn, 

vil bli publisert på regjeringen.no. Unntaket er hvis svaret inneholder trusler eller 

injurier, eller hvis det inneholder personopplysninger. 

Du kan avgi høringssvar på vegne av deg selv, på vegne av en bedrift eller 

organisasjon, eller anonymt. Det er mulig å registrere seg som bruker på 

regjeringen.no for å avgi høringssvar. Da vil du få en oversikt over alle høringssvar du 

har avgitt, og du vil også ha mulighet til å lagre utkast til høringssvar og jobbe videre 

på dem senere. 

Øverst i skjemaet 

Skjema for innsending av høringssvar til : Høring - råd i kommuner og 
fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse  

Kontaktinformasjon 

Avsender (bedrift/organisasjon/navn):  

Dette feltet må fylles ut. 

Feltet inneholder ulovlige tegn. 



                      Aukra ungdomsråd 
Teksten i dette feltet vises som avsender for høringssvaret på regjeringen.no. Dersom 
du ønsker å svare anonymt, kan du skrive "Anonym" i feltet. 

Feltet inneholder ulovlige tegn. 

Kontaktperson (navn):               Lene Marita Ræstad 
Oppgi kontaktperson for høringssvaret dersom svaret avgis på vegne av en bedrift 
eller organisasjon. 
E-post: Lene.marita.raestad@aukra.kommune.no 
 

Dette feltet må fylles ut. 

Ikke gjenkjent som en gyldig e-postadresse. 

          lene.marita.raestad@aukra.kommune.no 
 
 
 
Oppgi e-postadressen som bekreftelse og kopi av høringssvaret skal sendes til. 
Adressen vil ikke bli offentliggjort på regjeringen.no 

Bekreftelse og kopi av innsendt høringssvar vil bli sendt til denne adressen. 

Velg svartype 

Dette feltet må fylles ut. 

Med merknader  

Velges dersom du vil kommentere høringen 

Uten merknader  

Velges dersom din organisasjon ikke har noen innvendinger til høringen 

Ønsker ikke å avgi svar på høringen  

Velges dersom din organisasjon ikke ønsker å ta stilling til høringen 

Høringssvar 

Tittel:  

Feltet inneholder ulovlige tegn. 

          Høyringssvar frå Aukra Ungdomsråd 

mailto:Lene.marita.raestad@aukra.kommune.no
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Overskrift på høringssvaret 
Skriv inn høringssvaret her. For å lime inn tekst, bruk Ctrl+v på PC eller CMD+v på 
Mac.  
Det er enklest for både saksbehandlere og andre som skal lese svaret at du legger det 
inn i skjemaet som tekst. Det er ikke nødvendig å ha med signatur eller logo. 
 
 
Aukra ungdomsråd ønskjer at ungdomsråd vert lovfesta på lik linje som andre 
kommunale råd og følgjer nasjonale retningslinjer. Ungdomsråda i  Noreg er eit viktig 
satsningsområde for at ungdom skal kunne uttale seg på barn og unge sine vegne. 
 

Last opp 

Opplasting av flere filer: Filene må ligge i samme mappe på maskinen din. Klikk på 
"Finn fil", bla deg frem til riktig mappe, marker alle filene og klikk "Åpne". 
Last opp eventuelle vedlegg til høringssvaret (.pdf, .jpg, .png). Du kan også legge inn 
selve høringssvaret som pdf-fil dersom du ikke vil bruke skjemaet over. Maks 
filstørrelse 10 MB. Eventuelle pdf-er må oppfylle krav til PDF-filer som lastes opp 
(åpnes i nytt vindu).  

Dette feltet må fylles ut. 

Jeg godtar vilkår for innsending av høringssvar (åpnes i nytt vindu)  

Det er feil i skjemaet som må rettes før du kan sende inn eller lagre innholdet. Rett 
opp feilene og prøv igjen. 

Lagre og fortsett senereSend inn  
Nederst i skjemaet 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet  

Til høringen 

Du er logget inn 

Du kan nå lagre høringssvarene dine før du sender dem, og du kan se høringssvar du 
har avgitt tidligere. 

Mine høringssvar 
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