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Uttalelse om Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom – Høring sak 13/1969 

 

1.2.1 NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning. 

Kautokeino kommune støtter mindretallet om at ordningen med ungdomsråd lovfestes som politisk 

uavhengig innflytelsesorgan. 

1.2.2 Harmonisering av medvirkningsorganer i kommuner og fylkeskommuner. 

Kautokeino kommune har ett ungdomsutvalg, men dette er politisk valgt organ hvor leder av 

utvalget er fast representant i kommunestyret. Vi ser ett absolutt behov for ett politisk uavhengig 

barne- og ungdomsråd som representerer barn og ungdommer mellom 12-19 år.  

Kautokeino kommune opplever at eldreråd og funksjonshemmedes råd er veldig aktive. 

3.2 Hvordan regulere en medvirkningsordning for ungdom? 

Ungdomsråd bør minst ha samme vilkår som for eldrerådet. Ungdomsrådet skal ha mandat til å 

kunne gi anmodninger, uttalelser, kunne ta opp saker som fremmes til formannskap og 

kommunestyre, samt komme med forslag til tiltak i skole-, arbeid- og nærmiljø. 

Ungdomsrådet bør være eget råd med 7 medlemmer og dertil varamedlemmer. Valgene av 

medlemmene skal foregå på kommunens skoler, evt grendelag og barne- og ungdomsklubber. 

De skal også ha sin egen sekretær eller ungdomskoordinator. 

Kautokeino kommune støtter forslag til løsning alternativ b. 

Barne- og ungdomsråd skal kunne stå fritt til å få seg forelagt og uttale seg i alle saker i kommunen. 

Deres sekretær i samråd med rådets leder må få mandatet til å avgjøre hvilke saker som er av særlig 

interesse for barne- og ungdomsrådet. De skal ha krav til å få sakene forelagt i god tid for å ha en 

reell mulighet til å uttale seg og evt komme med forslag. 

De kan også gis begrenset beslutningsmyndighet i saker som særlig berører deres interesseområde. 

Ellers bør barne- og ungdomsrådet ha både møte- og talerett i formannskap og kommunestyre.  

Kautokeino kommune mener at medvirkningsorgan for barn og ungdom skal få en sterkere posisjon 

og status enn det gjeldende medvirkningsorganer har i dag. 



Lovfestingen av en medvirkningsorgan for ungdom kan legges opp til at de tillegges en formell 

begrenset beslutningsmyndighet i saker som særlig berører deres interesseområde. 

Medvirkningsorgan for ungdom skal legges opp til at de får forslags- og innstillingsrett overfor 

formannskap og kommunestyret. 

Utvelgelseskriterier 

Ungdomsrådet bør være eget råd med 7 medlemmer og dertil varamedlemmer. Valgene av 

medlemmene skal foregå på kommunens skoler, evt frivillige lag og foreninger, og barne- og 

ungdomsklubber. 

De skal også ha sin egen sekretær eller ungdomskoordinator. 

Valgordning 

Valgordning skal være slik at den representerer barn og ungdommer fra barneskolens 7. klasse og 

oppover til og med videregående skole.  

Valgperioden bør ikke være mer enn 2 år, kommer an på alderen til representanten.  

Alder på representantene skal være fra 12 år (7.klasse) og til 19 år (t.o.m. 3. år på vgs). 

Kontinuitet  

Kautokeino kommune mener at behovet for samtykke ikke er noe problem, da FNs konvensjon om 

barnets rettigheter, ratifisert av Norge 8.1.91, artikkel 12 regulerer medbestemmelsesretten og 

artikkel 13 regulerer ytringsfriheten til alle under 18 år.  

Det er en forutsetning at ungdom som velges inn i ungdomsråd eller lignende medvirkningsorgan, 

bor i den aktuelle kommune/fylkeskommune. Blir ungdommen å flytte ut av kommunen før 

valgperioden er over, bør representanten søke avskjed. 

 

Høringsuttalelsen er skrevet av  

ungdomskoordinator June Brita Eira. 

 

 


