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Fylkeselevrådet i Akershus 

 

Fylkeselevrådet i Akershus er et helt nytt råd som startet opp september 2013. Rådet består av 1 

representant per 800 elever blant alle de videregående skolene i fylket. I tillegg til dette består også 

rådet av 2 lærlinger i fylket, noe som til sammen blir 42 representanter. Innad i fylkeselevrådet 

velges det også et styre bestående av leder, nestleder og 5 styremedlemmer. Styrets oppgave er å 

forberede og lede plenumsmøtene til rådet samt arbeide med politikken satt av fylkeselevrådet.  

Fylkeselevrådet i Akershus har den siste perioden siden vi ble opprettet brukt tiden på å organisere 

oss selv, jobbet med å gjøre oss selv synlige blant ungdommen i fylket og utarbeidet politikken vår.  

Vi representerer ungdommen i Akershus og uttaler oss i alle saker som vedrører denne store 

gruppen. 

Høringsnotat ble debattert på Fylkeselevrådets andre plenumsmøte (18.11.13). Fylkeselevrådet 

fokuserte hovedsakelig på lovfesting av ungdomsorgan på fylkesnivå, men debatten var også innom 

ungdomsorganer på kommunenivå. 

 

Høringen 

 

Det var bred enighet i rådet om at et medvirkningsordning for ungdom skal være lovfestet på både 

fylkes- og kommunenivå.  

Valgordningen til fylkeselevrådet slik den er i dag, fungerer slik at representantene blir valgt i 

elevrådene på de forskjellige videregående skolene i fylket. Representantene blir valgt inn ved 

skolestart og sitter ut skoleåret frem til juni. Styret blir valgt på oppstartsseminaret som avholdes i 

september og sitter også ut skoleåret. I og med at dette er oppstartsåret til fylkeselevrådet skal 

valgordningen og organiseringen av rådet evalueres i slutten av perioden.  

Majoriteten av rådet var enige om at det blir tungvint dersom representanter i et ungdomsorgan skal 

velges inn for mer enn ett år om gangen. Argumenter som at interessene og prioriteringene til 

ungdommer kan variere mye på ett år og at det derfor er tryggere at representanter velges inn for 

kun ett år om gangen, ble brukt. Dette kan by på konsekvenser som at det ikke blir god kontinuitet 

mellom de forskjellige periodene i ungdomsorganene. Men med denne problemstillingen var rådet 

innom ordningen om at styret til ungdomsorganene blir valgt ved januar og følger kalenderåret 

mens resten av rådet følger skolekalenderen og velges ved skolestart. På denne måten sikrer man 

gode overlappinger og at det til en hver tid er et fungerende ungdomsråd.  

 

 



Høringsbrev fra fylkeselevrådet i Akershus. 

 

Fylkeselevrådet hadde bred enighet om at det ikke skulle være noen aldergrense for å være 

representant i ungdomsrådet, men at man måtte være knyttet til videregående opplæring (dette 

gjeldende for ungdomsrådet på fylkesnivå). Da som elev ved en videregående skole eller en lærling 

i fylket. For å sikre at ungdomsskoleelevene i fylket også skal bli hørt, var majoriteten av 

fylkeselevrådet enige om at alle ungdomsrådene på kommunenivå skal ha én (1) representant med 

tale- og forlagsrett i fylkeselevrådet. Disse representantene må da være elev ved en ungdomsskole.  

 

Fylkeselevrådet var også bestemte på at det skulle etableres gode kanaler til hovedutvalgene og til 

fylkestinget slik at ungdommen skal ha en reel mulighet til å påvirke hverdagen sin og de politiske 

sakene som vedrører denne målgruppen. Rådet kom ikke frem til noen konkrete og realistiske tiltak 

for å etablere slike kanaler, men ser på dette som noe av det viktigste, slik at ungdomsrådet ikke blir 

et råd som kun er etablert på grunn av at det er lovfestet.  

 

Alt i alt er fylkeselevrådet i Akershus positive til at et medvirkningsorgan for ungdom blir lovfestet, 

så lenge det blir etablert gode kanaler for på- og medvirkning. 

Vi i fylkeselevrådet kommer til å følge opp saken og vi gleder oss til å se utkastet til lovtekst og 

videre arbeid med denne saken. 
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