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Høring- Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom  

 
Fredrikstad kommune mener at skissert alternativ a i høringsnotatet bør foretrekkes framfor alternativ 
b. 
 
 
Erfaringer fra egen kommune. 
Fredrikstad kommune har hatt organ for medvirkning for ungdom siden 2001, først gjennom 
ungdommens kommunestyre (2001- 2004), fra og med 2005 gjennom Fredrikstad ungdomsråd. 
 
Fredrikstad bystyre har vedtatt eget reglement for ungdomsrådet med følgende paragrafer: 
§ 1 - Formål, ansvarsområde og oppgaver 
§ 2 - Valg og sammensetning 
§ 3 - Møteplan 
§ 4 - Økonomi og administrasjon 
§ 5 - Vedtektsendringer   
 
Reglementet har vært viktig og nødvendig å ha ved oppstart av ny sesong, med nye medlemmer, ved 
usikkerhet for votering med møter hvor vi har forfall, og ikke minst for understreke at ungdomsrådet er 
et seriøst organ i den kommunale beslutningsprosessen. 
 
Fredrikstad ungdomsråd får seg forelagt de fleste sakene som skal til politisk behandling i 
oppvekstutvalget, og aktuelle saker for kulturutvalget, helse- og velferdsutvalget og formannskapet. 
Som eksempler kan nevnes saker som budsjett og handlingsplan, forslag om nedleggelse av 
fritidsklubber, rehabilitering av barnehager og skoler, betalingsbestemmelser i SFO og barnehage, 
prioritering av søknader om storbymidler til BLD, tilstandsrapporten i skolen osv.  
 
I tillegg til å kunne avgi skriftlig uttalelse før politisk behandling, har ungdomsrådet fra og med august 
2013 fått nedfelt i sitt reglement at leder kan fremsette ønske til ordfører eller utvalgsleder om å få 
møte med talerett i bystyre, formannskap eller underutvalg, knyttet til relevante saker. 
 
Reglementet har bidratt til utvikling av prosessene i elevrådene ved ungdomsskolene og de 
videregående skolene, og vært et verktøy for de elevrådsansvarlige ved skolene og ledere av 
fritidsklubbene i forbindelse med valg av representanter. 
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Reglementet for Fredrikstad ungdomsråd er blitt justert to ganger siden 2005, på bakgrunn av innspill 
og etter initiativ fra ungdommene selv. 
Endringene har omfattet sammensetning av ungdomsrådet, mandatet og spørsmål om 
møtegodtgjørelse. 
 
 
 
Vurdering av lovfestet medvirkningsordning for ungdom, og hva den bør inneholde. 
 
Med henvisning til egne erfaringer mener vi at en egen generell bestemmelse i lov av 25.september 
1992 nr. 107 Om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige medvirkningsorganer, 
men som pålegger kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt 
funksjonsevne, med forskrift tilpasset den enkelte ordning, er riktig. 
 
Våre erfaringer er at ungdom er kunnskapsrike og engasjerte, og de ønsker å delta i 
samfunnsdebatten og samfunnsutviklingen på en seriøs måte. 
Gjennom en formell ordning med klart mandat og for øvrig fastsatt reglement understrekes en 
seriøsitet som er av betydning for ungdommene selv og for politisk administrativ ledelse i kommunen. 
 
Ungdom i alle landets kommuner fortjener å bli invitert til medvirkning på en seriøs og formell måte, 
derfor mener vi at en generell lovbestemmelse som allikevel gir mulighet for lokale variasjoner knyttet 
til organisering, er en riktig løsning. 
 
Fredrikstad kommune støtter derfor forslaget om en slik generell bestemmelse i lov av 25.september 
1992 Om kommuner og fylkeskommuner, og forslaget fra NOU- utvalgets flertall om at de nasjonale 
retningslinjene skal omfatte institusjonell forankring, administrativ støtte, aldersavgrensing, 
valgordning og mandat. 
 
 
 
 


