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Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - høringssvar fra Horten 
kommune 
 
 
Horten kommunes erfaring med medvirkningsordning for barn og ungdom: 
 
I Horten kommune har det siden 1999 vært barne- og ungdomsråd for å sikre barns og 
ungdoms deltakelse og innflytelse. Rådene har i hovedsak separate møter, men det holdes 
også noen fellesmøter. Barnerådet består av 3 representanter fra hver barneskole, til 
sammen 21. Ungdomsrådet består av 12 representanter, 3 fra hver av ungdomsskolene og 
Horten videregående skole. Øvre aldersgrense er 18 år. En ansatt rådgiver er rådmannens 
representant i rådene og har også sekretærfunksjonen. Representantene velges for et 
skoleår av gangen.. Rådene har møte i forkant av de politiske møtene, 6 ganger i året. 
Rådene behandler politiske saker som angår barn og unge og kan også foreslå saker til 
politisk behandling. Uttalelsene fra barne- og ungdomsrådene følger de politiske sakene til 
behandlingen i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre.  
Vår erfaring er at 12 representanter i ungdomsrådet er en funksjonell størrelse. Ordningen 
med at det velges 3 representanter fra hver skole har fungert godt i Horten i alle år.  
I Horten har det fungert bra med en valgperiode på et skoleår, fordi praksis viser at de fleste 
representantene sitter mer enn et år og sikrer derfor kontinuiteten. 
 
 
Horten kommunes behandling av høringen: 
 
Høringen om lovfesting av medvirkningsordningen for ungdom har vært behandlet i 
kommunens ungdomsråd og i Hovedutvalget for kultur, oppvekst og familie. 
 
 
09.10.2013  Ungdomsrådet 
 
Råd til hovedutvalget: 
 
Er lik administrasjonens forslag 
 
 



 

Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Administrasjonens forslag 

1. Horten kommune ser det som positivt at det blir lovfesting av en medvirkningsordning 
for ungdom og støtter departementets vurderinger om fleksibilitet som gir 
handlingsrom for lokale løsninger og mulighet for videreføring av eksisterende gode 
løsninger. 

2. Horten kommune har følgende synspunkter på problemstillingene som er reist i 
høringsnotatet: 
a) Medvirkningsorganet for ungdom bør være et rådgivende organ på lik linje med 

de gjeldende medvirkningsorganene.  
b) En medvirkningsordning for ungdom bør ikke tillegges formell beslutnings-

myndighet, forslags- eller innstillingsrett. Medvirkningsorganet bør få seg forelagt 
og uttale seg om saker som omhandler barn og unge. Uttalelsene fra 
medvirkningsorganet bør følge sakene i behandlingen i de folkevalgte organene.  

c) Den enkelte kommune bør selv kunne bestemme hvordan utvelgelsen av 
medlemmer i medvirkningsorganet skal skje, og valgperioden for 
medvirkningsordningen for ungdom bør ikke være på mer enn 2 år. 

d) Det bør være en øvre aldersgrense på 18 år for medlemmene, og de bør være 
bosatt i den aktuelle kommunen/fylkeskommunen. 

3. Ungdomsrådets høringsuttalelse vedlegges kommunens høringssvar.  
 
 
15.10.2013  Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 
 
Vedtak: 
 

1. Horten kommune ser det som positivt at det blir lovfesting av en 
medvirkningsordning for ungdom og støtter departementets vurderinger om 
fleksibilitet som gir handlingsrom for lokale løsninger og mulighet for 
videreføring av eksisterende gode løsninger. 

2. Horten kommune har følgende synspunkter på problemstillingene som er reist i 
høringsnotatet: 
a) Medvirkningsorganet for ungdom bør være et rådgivende organ på lik linje 

med de gjeldende medvirkningsorganene.  
b) En medvirkningsordning for ungdom bør ikke tillegges formell beslutnings-

myndighet, forslags- eller innstillingsrett. Medvirkningsorganet bør få seg 
forelagt og uttale seg om saker som omhandler barn og unge med mulighet 
til å uttale seg også i andre saker. Uttalelsene fra medvirkningsorganet bør 
følge sakene i behandlingen i de folkevalgte organene.  

c) Den enkelte kommune bør selv kunne bestemme hvordan utvelgelsen av 
medlemmer i medvirkningsorganet skal skje, og valgperioden for 
medvirkningsordningen for ungdom bør ikke være på mer enn 2 år. 

d) Det bør være en øvre aldersgrense på 18 år for medlemmene, og de bør 
være bosatt i den aktuelle kommunen/fylkeskommunen. 

3. Ungdomsrådets høringsuttalelse vedlegges kommunens høringssvar.  
 
 

 
Med hilsen 
 
Bente Mari Hovland 
rådgiver Tjenesteområde skole
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