
Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - Høringsuttalelse fra Barn og 

unges arbeidsutvalg i Vestby kommune 

Barn og unges arbeidsutvalg (BUA) i Vestby mener det er viktig at barn og unge blir hørt, har reell 

innflytelse i politiske prosesser som angår barn og unges hverdag i deres kommune og har rett til 

medvirkning. 

Barn og unges arbeidsutvalg i Vestby kommune går derfor inn for at det lovfestes en 

medvirkningsordning for ungdom. 

Dette bør skje ved at skolene eller enkeltpersoner sender inn til BUA, som drøfter og legger fram saken i 

Barn og unges kommunestyre (BUK). Deretter sendes saken videre til Rådmann, riktig resultatområdet 

eller barnerepresentanten. 

Hvorfor? 

 Fordi ungdommer har rett til å bli hørt  

 Fordi ungdom da vil ha større muligheter til å fremme forslag til kommunestyret. 

BUA i Vestby ønsker en løsning som beskrevet i høringsnotatet av 20.8.13, alternativ A: 

En egen generell bestemmelse i lov 25.september 1992, nr. 107. Om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) om særlig medvirkningsorganer, men som pålegger kommunene å ha slike ordninger 

for unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte 

ordningene kan fastsettes i forskrift. 

Hvorfor? 

 Fordi det er vanskelig å vite hvilken saker som inkluderer ungdom.  

Barn og unges arbeidsutvalg i Vestby mener representantene i et slikt råd bør være i alderen fra 7. 

klasse på barneskolen og til ut videregående skole, fra ca 12 år til ca 19 år. 

Hvorfor? 

 Fordi da blir alle skolene i kommunen representert. 

 Fordi spranget mellom 12 og 18-19 er ikke så stort, og det blir enklere å forstå hverandre. 

BUA i Vestby mener at representantene må være bosatt i kommunen for å være med i dette rådet. 

Videre er det en stor fordel om halvparten av representantene har erfaring fra BUK tidligere, altså at de 

er med videre fra vara til representant eller at de har vært representanter før i andre sammenhenger. 

For Barn og unges arbeidsutvalg i Vestby er punkt 3.2. første avsnitt i høringsnotatet viktig. (Som nevnt 

er det svært mange kommuner og fylkeskommuner som allerede har et medvirkningsorgan for barn og 

ungdom. Det er derfor viktig at en lovfesting utformes på en slik måte at kommunene så langt det er 

hensiktsmessig kan beholde eksisterende, gode løsninger. Arbeidet med barn og ungdoms deltakelse og 

innflytelse bør ha rom for ulike metoder og arbeidsformer.) 

I tillegg ønsker BUA i Vestby at administrasjonen med barnerepresentanten kan sile ut saker som angår 

barn og unge.  

Vestby, 13.11.13 

Barn og unges arbeidsutvalg(BUA) på vegne av Barn og unges kommunestyre(BUK). 


