




Ungdomsrådet i Grimstad 

 

I 2010 ble ungdomsrådet i Grimstad opprettet, og i forbindelse med «Høringsnotat om lovfesting av 

medvirkningsordning for ungdom» er vi blitt bedt om en uttalelse med synspunkt om ungdomsråd. 

 

Saker 

Ungdomsråd representerer ungdommen i kommunen. Mange saker er uinteressante for ungdom, og ved disse sakene 

kan ungdomsrådet forholde seg passive, og kun ta sakene til orientering. Da det er vanskelig å vite hvilke saker 

ungdomsrådet synes er interessante, og hvilke som er mindre interessante, foreslår vi at alle saker skal tas opp i 

ungdomsrådet, og så blir det opp til dem hvilke saker som tas til orientering, og hvilke de har innspill i. Dette sikrer at 

ungdommens meninger blir hørt i alle saker som er viktige for ungdom. Videre foreslås det at ungdomsrådet også selv 

kan sette aktuelle saker på dagsorden. 

 

En forutsetning for at et ungdomsråd skal fungere, er at det blir tatt hensyn til, og hørt på, i de sakene som er 

viktige for ungdomsrådet. 

 

Representanter 

Det er viktig at ungdommene som sitter i ungdomsrådet representerer størst del av ungdommene i kommunen. Derfor er 

det viktig å ha minst én representant og én vara fra hver ungdoms- og videregående skole, og i tillegg en representant 

fra barn- og unges kommunestyre. Videre mener vi at representantene bør ha ett eller to år igjen på skolen 

vedkommende representerer, hvis representantene blir valgt for 2 år. Det vil si at representantene fra ungdomsskolene 

bør gå på 8. eller 9. trinn, og vgs.-elevene bør gå 1. eller 2. året. Hvis representantene skal velges for to år, bør det være 

slik at halvparten skiftes ut hvert år, slik at det alltid er noen igjen i rådet som har ett års erfaring. Vi mener også at en 

periode skal vare fra skolestart til neste skolestart, ikke fra januar til neste januar. 

 

Representanten fra hver skole bør velges av elevrådet på skolen ved demokratisk utvelgelse. Grunnen til at vi har valgt 

å si at det skal være representanter fra skolene i kommunen fremfor å velge dem fra fotballag osv, er for å gjøre det 

lettere å velge ut ungdommer, og da sikrer vi også at ungdommene representerer store deler av kommunen, areal- og 

skolemessig. 
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