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Høringsbrev fra Barne- og ungdomsrådet i Vestfold (VBUR) 

Om VBUR: 
VBUR representerer regionale barne- og ungdomsorganisasjoner i Vestfold. Vårt styre er ikke et 

medvirkningsorgan for ungdom, i Vestfold er det fylkeselevrådet som har det mandatet. Vi er en 

selvstendig organisasjon som eies og drives av og for frivillige lag og foreninger i Vestfold som har 

aktiviteter for barn/unge under 26 år. Vårt styre er ansvarlig for tildelinger av til dels store summer til 

organisasjoner, og dertil sikring av rapportering og revisjon fra de organisasjonene som får midler fra 

oss. Styret er også arbeidsgiver med tilhørende ansvar. Selv om vi er et styre som har drift som 

hovedintensjon, og ikke er et medvirkningsorgan har vi gode innspillsmuligheter inn mot Vestfold 

fylke om saker som handler om barn og unge. Vi har også medlemmer i styret som er under 18 år. 

For VBUR er det viktig at unge gjennom organisasjoner, og gjennom andre kanaler, får mulighet til 

aktiv deltakelse i samfunnsutviklingen. 

VBUR har ingen styrehonorar ved møter, vi har en støtteordning hvor de organisasjonene som avgir 

representanter til styret får ekstra økonomisk støtte. 

Vi har vært i dialog med Fylkeselevrådet om å etablere et bredere regionalt medvirkningsorgan uten 

at det har blitt en realitet, og vi hilser en ny lov om medvirkning velkommen. Den modellen 

fylkeselevrådet har vurdert er å ha representanter for fylkeselevrådet, medlemmer fra ulike 

kommunale barne- og ungdomsråd, og representanter fra organisasjonene (representert ved VBUR). 

Til høringsnotatet: 
Valgperiode: VBUR har jevnlig revurdert egne valgordninger, og har nå en ordning hvor leder og 

nestleder velges for to år, de velges annethvert år for å sikre kontinuitet i ledelsen. I tillegg har vi to 

styreplasser valgt for 2 år og tre styreplasser valgt for 1 år. Det er årsmøtet som velger, årsmøtet 

består av en representant fra hver av våre medlemsorganisasjoner. VBUR har ingen mulighet til å 

supplere styret mellom årsmøtene. Vi har tre vara-plasser, og våre varamedlemmer blir innkalt til alle 

styremøter og styresamlinger. Målet med denne modellen er å kunne ta inn styremedlemmer som er 

unge og som ikke vet om de kan forplikte seg for flere år framover. Det er ungdom som har ønsket 

dette, og VBUR ser at det er en bra løsning for oss. Vi støtter en ordning med to års valgperiode, og vi 

ser at det kan være aktuelt med mulighet for gjenvalg etter en periode. 

Valgordning: Det er viktig at selve valget av representanter gjøres formelt og tydelig. Her bør det 

være rom for lokale tilpasninger, men det bør skje så åpent som mulig da det er snakk om å velge inn 

enkeltpersoner som representerer andre enn seg selv. All ungdom bør ha mulighet til å mene noe om 

rådets sammensetning gjennom prosessen. Bruk av elevråd i denne utvelgelsen er bra så lenge vi 

snakker om unge som er i skolepliktig alder. Men det bør være mulig å velges inn i rådet etter at man 

er ferdig med grunnskolen. Hvis ikke blir man et «stor-elevråd» for hele kommunen og/eller for 

fylket/regionen.  

Representativitet: Vi som driver aktive barne- og ungdomsorganisasjoner er kjent med 

medvirkningssystemer, og vil at ungdom fra organisasjonene bør tas inn i slike råd. Organisasjonene 

er i dag en stor demokrati- og samfunnsskole for unge, og den kompetansen og de systemene som 

ligger i organisasjonene bør trekkes inn i kommunale og regionale barne- og ungdomsråd. Vi vet at 

mange unge som deltar i kommunale ungdomsråd o.l. også er aktive i andre organisasjoner. 
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Det kommer i flere ulike drøftinger av barn og unges medvirkning fram ønsker om å trekke inn 

uorganisert ungdom. Det er problematisk hvis disse ikke velges av jevnaldrende men av voksne i 

systemet rundt rådene. Alle ungdommene som deltar i et ungdomsråd må velges på ett eller annet 

vis. Det kan gjerne være uorganisert ungdom, men de må velges gjennom en form for åpent og 

forutsigbart demokratisk system.  

Forholdet mellom medvirkning og skolering/rekruttering: Ved etablering av medvirkningsorgan for 

unge snakkes det både om medvirkning og skolering/rekruttering. VBUR mener at fokus på 

medvirkning er det klart viktigste, og at det gjennom reell medvirkning skjer en viktig skolering og 

vilje til rekrutering når dette knyttes opp mot en form for reell beslutning. Lokalt selvstyre er tuftet 

på beslutninger i kommunestyrer, og de skal være suverene – men de kan avgi makt til barne- og 

ungdomsråd i saker. Vi tror lokal tilpasning er riktig når vi har så ulike fylker og kommuner. 

Vi vil kanskje se flere kommunestyrer og fylkesting med yngre representanter om det blir stemmerett 

fra man fyller 16 år, og det må være en tydelig forskjell mellom kommunestyret og ungdomsrådet. 

Alder og godkjenning fra foreldre: VBUR har ungdomsorganisasjoner med aktive ungdommer under 

18, de er med i både styrer og som aktivitetsledere. Vi har ikke formelt samtykke fra foresatte for 

aktive ungdom. Vi ser at ungdom i skolepliktig alder som deltar i aktivitet som går i skoletid må ha 

det for å kunne få fritak fra skole. For å være aktiv i en organisasjon er det ikke nødvendig med 

samtykke fra foreldre, men det er bra at foreldre kjenner til og støtte opp om aktiviteten. 

Deltakelse i ungdomsråd bør ikke begrenses opp til 18 år. Argumentet med at de da får reell 

innflytelse er ikke holdbart så lenge det er snakk om å se dette i sammenheng med andre råd, som 

eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette kan besluttes lokalt, og bør gi alle 

som går i videregående skole mulighet til å delta, dvs. opp til man har blitt 19/20 år.  

 

Samlet vurdering: 

VBUR støtter alternativ A, en generell bestemmelse i kommuneloven som pålegger 

medvirkningsorgan. Så må det legges opp til lokale ordninger som tar opp i seg det som fungerer, og 

som gir mulighet til å lage tilpassede ordninger som fungerer lokalt/regionalt. Våre innspill til de 

spesifikke temaene ser dere over. 

Vi ser fram til utkast til lovtekst. 

 

Styret i Barne- og ungdomsrådet i Vestfold. 
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