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Høringsinnspill på notat om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom 

Elev- og lærlingombudene i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Møre og Romsdal, Nord-
Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder, Vestfold og Østfold har 
gått sammen og skrevet dette høringsnotatet. Elev- og lærlingombudene i Norge er et 
samarbeidsorgan for de fylkeskommunale elev- og lærlingombudene som finnes i 17 av 19 
fylkeskommuner i landet. Som elev- og lærlingombud har vi mandat som fokuserer på å gjøre de unge 
bevisste på sine rettigheter som elev eller lærling og på sitt ansvar som samfunnsborgere. Dette 
gjelder både i skolesammenheng, i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Våre mandat omfatter elever 
og lærlinger i videregående opplæring, ikke elever i grunnskolen. Våre innspill er derfor preget av at vi 
alle sammen er ansatte i forskjellige fylkeskommuner. 
 

Lovfesting av medvirkningsordning 

Som ombud er vi positive til at man lovfester en medvirkningsform for ungdom. En ordning som man 
allerede har for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Vi ser basert på våre erfaringer med 
forskjellige modeller for medvirkning for ungdom som allerede finnes i mange av våre 
fylkeskommuner, at det kan være vanskelig å få til en lik struktur på alle disse. Vi anbefaler derfor at 
man gir kommunene og fylkeskommunene friheten til å organisere medvirkningsorganet på forskjellige 
måter. 

Aldersgrense og valgbarhet 

I forslaget fra departementet er det lagt opp til en øvre aldersgrense på 18 år. Denne aldersgrense er 
vi som ombud uenig i, da det vil ekskludere mange ungdommer i videregående opplæring. Vi 
anbefaler at man vurderer en høyere aldersgrense, slik at alle ungdommer som er i videregående 
opplæring, ikke blir ekskludert fra å delta i medvirkningsordningen.  

På bakgrunn av at vi ønsker at alle elever i videregående opplæring skal gis muligheten til å delta i 
medvirkningsordningen ser vi det som uheldig at man ønsker å innføre krav om at man må være 
folkeregistrert i den kommunen og/eller fylkeskommunen man ønsker å involvere seg i. Mange 
ungdommer på videregående velger å beholde sin folkeregistrerte adresse til tross for at de må bo 
hjemmefra for å kunne fullføre den videregående utdanningen de ønsker. Med dette som bakgrunn 
ber vi derfor at departementet vurderer om det er hensiktsmessig med regler som gir muligheten til å 
engasjere seg i den kommune og/eller fylkeskommune man har bostedsadresse og ikke låser seg til 
folkeregistrert adresse. 

Utforming av regelverk for medvirkningsordningen 

Det er enighet blant ombudene at regelverket rundt medvirkningsordningen for ungdom bør legge opp 
til følgende: 

• Organet bør være rådgivende til kommunale og fylkeskommunale organ og kun ha 
beslutningsmyndighet internt i organet. 

• Organet skal ikke gis sterkere status eller posisjon enn gjeldende medvirkningsorganer, som 
f.eks. råd for funksjonshemmede og eldreråd. 

• Organet skal stå fritt til å få seg forelagt og uttale seg i alle saker i kommunen og 
fylkeskommunen, om de så ønsker. 

• Det må sikres at organet har administrative resurser, herunder personell og økonomi.  

 



 

Med vennlig hilsen 

Elev- og lærlingombudet i Akershus, Andreas Nilsson 

Elev- og lærlingombudet i Aust-Agder, Anne Kjørholt 

Elev- og lærlingombudet i Buskerud, Tore Remi Christensen 

Elev- og lærlingombudet i Hedmark, Brede Skogbakken 

Elev- og lærlingombudet i Møre og Romsdal, Monica Molvær 

Elev- og lærlingombudet i Nord-Trøndelag, Torun Hegre  

Elev- og lærlingombudet i Oppland, Kjerstin Lundgård 

Elev- og lærlingombudet i Oslo, Anders Gram Giskemo  

Elev- og lærlingombudet i Rogaland, Svanhild Gilje Fikstvedt og Ragnhild Lea Botnehagen 

Elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag, Espen Agøy Hegge 

Elev- og lærlingombudet i Telemark, Ole Marius Vollen  

Elev- og lærlingombudet i Vest-Agder, Helge Ødegård Hovland 

Elev- og lærlingombudet i Vestfold, Anneline Thommesen 

Elev- og lærlingombudet i Østfold, Henrikke Bugdø-Aarseth 

 

 

 

 


