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Lovfesting av medvirkning for ungdom 
 
Sammendrag 
I brev av 20.08.2013 sendte Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Barne-, 
likestilling- og inkluderingsdepartementet ut et høringsnotat om lovfesting av 
medvirkningsordning for ungdom. I høringsnotat ber departementet om at vi formidler 
erfaringer vi har hatt med ungdomsmedvirkning og hva vi mener en lovfestet 
medvirkningsordning for ungdom bør inneholde. Departementet foreslår ingen 
lovbestemmelser men skisserer noen problemstillinger de ønsker høringsinstansenes 
synspunkter på. Høringsnotatet følger vedlagt. 
 
Utgangspunktet for departementet er at det er viktig at en lovfesting utformes slik at 
kommunene så langt det er hensiktsmessig kan beholde eksisterende gode løsninger og gir 
kommunene rom for å finne lokale nye løsninger. 
 
Konkret løftes følgende problemstillinger fram: 
 

 Bør ungdomsutvalgene(og lignende organer) få beslutningsmyndighet, 
forslags- og/eller innstillingsrett? 

 Bør medvirkningsordningen for ungdomsutvalgene avgrenses til saker som er 
av særlig interesse for ungdomsutvalgene eller skal de stå fritt til å få seg 
forelagt og å uttale seg om alle saker i kommunen. 

 
I tillegg peker høringsnotatet på at en lovregulering av ungdomsmedvirkning også reiser 
følgende spesielle problemstillinger: 
Utvelgelsesspørsmål, valgordning, aldersbegrensninger og spørsmål om bosted. 
 
I denne saken har vi begrenset oss til å foreta en vurdering av de spørsmål departementet 
reiser. 
 
Våre konklusjoner fremgår av nedenstående forslag til vedtak. 
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Forslag til vedtak 
 

1. Det bør ikke lovfestes at ungdomsutvalg får beslutningsmyndighet, forslag- og/eller 
innstillingsrett. Det må også være opp til den enkelte kommune å bestemme i hvilke 
organ representanter fra ungdomsutvalg skal få talerett i politiske organer. Imidlertid 
må den enkelte kommune ha anledning til å gi denne type rettigheter. 

2. Lovgiver bør ikke begrense hvilke saker ungdomsutvalgene kan uttale seg om. 
3. Lovgiver bør være svært tilbakeholdene med å lovfeste utvelgelseskriterier. Skal man 

gå inn på en lovfesting bør det være av svært generell karakter, så som 
representativitet og geografi og ikke spesielle grupper og/eller organisasjoner. 

4. Valgperioden bør være 2 år, hvorav halvparten velges hvert år. 
5. Ungdom bør være valgbar fra de starter i ungdomsskolen og tre ut av 

ungdomsutvalget innen de fyller 18 år. 
6. Representanter i ungdomsutvalget bør være bosatt i kommunen. 
7. Saksdokumentene om opprettelse av Kristiansand Ungdomsutvalg, evaluering av 

samme og ungdomsutvalgets rapport for perioden 2010 – 2012 vedlegges denne 
høringsuttalelse til departementets orientering. 

8.  
 
Arild Rekve  
Oppvekstdirektør Stein E. Haartveit 

Rådgiver  
  
 
Trykt vedlegg:  
- Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom – Høring, Brev av 20.08.2013 fra 

Kommunal- og regionaldepartementet. 
 

Utrykt vedlegg: 
- Opprettelse av Kristiansand Ungdomsutvalg - KUU, formannskapet 11.04.2007 
- Evaluering av Kristiansand Ungdomsutvalg - anbefaling om videreføring, formannskapet 

09.06.2010 
- Kristiansand Ungdomsutvalg. Rapport 2010 - 2012. 
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Bakgrunn for saken: 
 

1. Innledning. 
 

 I brev av 20.08.2013 sendte Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Barne-, 
likestilling- og inkluderingsdepartementet ut et høringsnotat om lovfesting av 
medvirkningsordning for ungdom. I høringsnotat ber departementet om at vi formidler 
erfaringer vi har hatt med ungdomsmedvirkning og hva vi mener en lovfestet 
medvirkningsordning for ungdom bør inneholde. Departementet foreslår ingen 
lovbestemmelser men skisserer noen problemstillinger de ønsker høringsinstansenes 
synspunkter på. Høringsnotatet følger vedlagt. 
 

2. Ordningen i Kristiansand kommune 
 

Dagens ordning: «Kristiansand Ungdomsutvalg» ble vedtatt av formannskapet 11.04.07. 
Etter en evaluering vedtok formannskapet å videreføre ordningen med noen justeringer den 
09.06.2010. Kristiansand Ungdomsutvalg avgir rapport om sitt arbeid 2. hvert år. Første og 
hittil siste rapport ble avgitt for perioden 2010 – 2012. Dokumentene følger som utrykt 
vedlegg.  
 

3. Nærmere om høringen. 
 

Som det framgår av innledningen ovenfor, har departementet bestemt seg for at en 
medvirkningsordning for ungdom SKAL lovfestes. Samtidig ønsker de å samle lovfesting av 
en slik ordning med dagens ordning for eldreråd og råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Det fremtidige lovverk skal forvaltes av et departement (Kommunal- og 
regionaldepartementet). 
 
Det fremmes ikke forslag til konkrete lovbestemmelser i høringsbrevet. Man nøyer seg med å 
be om synspunkter på hvordan en lovfesting av medvirkningsordning for ungdom bør 
utformes. Man ber om høringsinstansenes erfaring med den ordning man har og hva vi 
mener en lovfestet medvirkningsordning for ungdom bør inneholde. Utgangspunktet for 
departementet er at det er viktig at en lovfesting utformes slik at kommunene så langt det er 
hensiktsmessig kan beholde eksisterende gode løsninger og gir kommunene rom for å finne 
lokale nye løsninger. 
 
Konkret løftes følgende problemstillinger fram: 
 

 Bør ungdomsutvalgene (og lignende organer) få beslutningsmyndighet, 
forslags- og/eller innstillingsrett? 

 Bør medvirkningsordningen for ungdomsutvalgene avgrenses til saker som er 
av særlig interesse for ungdomsutvalgene eller skal de stå fritt til å få seg 
forelagt og å uttale seg om alle saker i kommunen. 
 

I tillegg peker høringsnotatet på at en lovregulering av ungdomsmedvirkning også reiser 
noen særegne spørsmål: 
 
Utvelgelseskriterier 
Spørsmålet er om utvelgelse av ungdomsrepresentanter bør skje på en annen måte enn valg 
av personer til de andre lovpålagte utvalgene. 
 
Valgordning 
Departementet peker på at det bør sikres representasjon fra ungdom både i 
ungdomsskolealder og eldre ungdommer. Videre pekes det på at det er ønskelig med en viss 
kontinuitet blant medlemmene. 
Det pekes på at en vanlig ordning i dag er at medlemmene velges for 2 år, og hvor 
halvparten av medlemmene stiller til valg hvert år. 



 

4 
 

 
Aldersbegrensninger 
Bør det være en nedre og øvre grense for dem som skal representere ungdommen? 
 
Bosted 
Bør regelen være at for å være valgbar må man bo i kommunen? 
 
 

4. Vurderinger 
 

4.1. Innledning:  
I denne saken tar vi ikke mål av oss til å foreta en ny evaluering av Kristiansand 
Ungdomsutvalg. Vi nøyer oss med å foreta en vurdering av de spørsmål departementet 
reiser. Et utgangspunkt for våre vurderinger er å finne en fornuftig grense for hvor langt 
lovgivningen bør gå i å detaljregulere ordningen med et Ungdomsutvalg eller lignende. 
 
I tillegg foreslår vi å legge ved høringsuttalelsen dokumentene nevnt under pkt. 2 ovenfor.  
 
 

4.2. Spørsmålet om utvalgene og lignende organer bør få 
beslutningsmyndighet, forslags og/eller innstillingsrett.  

I Kristiansand kommune har ungdomsutvalget hverken forslag eller innstillingsrett. 
Medvirkningsorganene vi har i Norge i dag er å anse som rådgivende organ. Det er i dag opp 
til den enkelte kommune å gi disse organene talerett i kommunale organer. I Kristiansand 
kommune har representanter for ungdomsutvalget talerett i Oppvekst- og Kulturstyret.  
Departementet peker på at hvis man innfører slike rettigheter blir spørsmålet om de da er et 
medvirkningsorgan eller snarere et kommunalt organ. Det kan i neste omgang føre til at de 
får like sterke rettigheter som ordinært valgte representanter. Vi mener prinsipielt at det ikke 
vil være riktig å likestille et ungdomsutvalg med ordinære politiske organ.  
Det samme vil gjennomgående gjelde for om et ungdomsutvalg skal få beslutningsmyndighet 
i enkelte typer saker. I Kristiansand kommune har imidlertid ungdomsutvalget fått myndighet 
til å tildele ulike tiltaksmidler innenfor en ramme på f.t. kr. 200.000,- pr. år. 
 
Konklusjon: Det bør ikke lovfestes at ungdomsutvalg har beslutningsmyndighet, forslag 
og/eller innstillingsrett. Det bør også fortsatt være opp til kommunene i hvilke organ de vil gi 
representanter for ungdomsutvalget talerett. Bestemmelsen bør imidlertid utformes slik at 
den enkelte kommune kan gi ungdomsutvalg disse rettighetene. 
 

4.3. Bør man avgrense hvilke saker rådene kan uttale seg om? 
I Kristiansand kommune kan ungdomsutvalget ta initiativ i alle type saker. Utvalget fungerer 
også som rådgivende organ og høringsinstans i politiske saker. Vi oppfatter at hensikten 
med ungdomsutvalg ikke bare er å få ungdommen i tale i saker som angår dem. Hensikten 
er også å bidra til at de kan være en aktør i alle saker som angår befolkningen i kommunene. 
Vi mener derfor at lovgiver ikke bør begrense ungdomsutvalgenes muligheter til å uttale seg 
om aktuelle saker. 
 

4.4. Utvelgelseskriterier 
I høringsnotatet stiller departementet spørsmålet om utvelgelse av ungdomsrepresentanter 
bør skje på en annen måte enn valg av personer til de andre lovpålagte rådene. I denne 
sammenheng viser de til at det i NOU 2011:20 blir anbefalt at skolen, frivillige organisasjoner 
og fritidsklubber velger et visst antall medlemmer hver. I tillegg anbefales at det også 
rekrutteres gjennom et tilfeldig utvalg blant ungdom som ikke er organisert i noen 
organisasjon etc. I Kristiansand kommune velges representantene til ungdomsutvalget fra 
alle ungdomsskolene. Det velges 1 representant og 1 vararepresentant fra hver skole. 
Representantene utgår fra elevrådene. I evalueringen av ordningen pekes det på at det kan 
tenkes at utvalget ikke representerer hele bredden i forhold til ulike ungdomsmiljø og 
ungdomsgrupper. Det anbefales derfor at utvalget tar initiativ til å oppsøke grupper av 
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ungdom som kan være lite representert i utvalget og som de ønsker å gi spesiell 
oppmerksomhet. 
 
Det anses som ønskelig at utvalget kan representere et bredt utvalg av ungdom i den enkelte 
kommune både ut fra interesser, miljø og geografi m.v. Det antas også å være ønskelig at 
ungdommen selv velger sine representanter. Samtidig bør ordningen være håndterlig å 
administrere. Særlig forskjellen i størrelse på kommunene, tilsier at staten bør være 
tilbakeholdene med å gi detaljerte bestemmelser om utvelgelseskriterier. En ordning som 
kan fungere godt i en liten kommune kan fort bli krevende å håndtere i en stor kommune. 
Dette gjelder særlig hvis man skal gå så langt som nevnte NOU anbefaler. Skal man lovfeste 
noen regler her, bør man nøye seg med bestemmelser av generell karakter som 
representativitet og geografi. I denne sammenheng peker vi på at ungdommen til og med 10. 
klasse går på skolen og gjennom valg fra skolene får man også en geografisk spredning av 
representantene. I små kommuner kan det imidlertid være ønskelig og håndterbart å velge 
representanter som også utgår fra andre. 
 

4.5. Valgordning 
I høringsnotatet peker departementet på at en valgordning bør sikre representasjon fra 
ungdom både i ungdomsskolealder og eldre ungdommer. Det pekes også på at det er 
ønskelig med en viss kontinuitet blant medlemmene. 
 

4.5.1. Valgperiode 
Departementet slår fast i sitt høringsnotat at en valgperiode på 4 år vil være for lang tid. De 
peker videre på at mange ungdomsutvalg praktiserer en ordning der medlemmene velges for 
2 år, og hvor halvparten av medlemmene stiller til valg vært år. I Kristiansand kommune 
velges medlemmene for 1 år, men med mulighet for at inntil 6 representanter kan velges for 
ytterligere 1 år.  
 
Det er vel neppe uenighet om at en valgperiode på 4 år er for lenge for et ungdomsutvalg. 2 
år, hvorav halvparten av medlemmene stiller til valg vært år synes å være en god ordning. 
En periode på 1 år synes noe kort, idet man neppe blir mer enn varm i trøya før man må 
fratre. Ordningen sikrer dessuten kontinuitet, som antas å være ønskelig. Perioden antas 
også å være overkommelig for ungdommen. 
 

4.5.2. Aldersbegrensninger? 
I dette spørsmålet viser departementet til uttalelser i NOU 2006:7 og NOU 2011:20. I den 
første NOUèn pekes det på at den øvre aldersgrense bør være 18 år og i den andre at 
ungdom bør kunne velges til ungdomsråd fra de starter i ungdomsskolen til de fyller 18 år. 
Grensene harmonerer rimelig godt med ordningen slik den har vært praktisert i Kristiansand 
kommune: Man rekrutterer medlemmene fra ungdomsskolen (flere av de går ofte i siste 
klasse når de blir valgt og i og med at 6 kan fortsette etter et år, vil flere normalt gå på 
videregående). Det er også et argument for denne begrensningen at ungdomsutvalget ikke 
erstatter rollen til de politiske ungdomspartiene. 
 

4.6.      Bosted  
Folkevalgte må, som kjent, ha bostedsadresse i kommunen. Departementet reiser spørsmål 
om det samme bør gjelde for representanter for ungdomsutvalg. Vi ser det som naturlig at 
disse regler også gjelder for medlemmer i et rådgivende organ som et ungdomsutvalg. Det 
vises til at disse medlemmene bør representere ungdommen som bor i kommunen på lik linje 
som folkevalgte representerer innbyggerne som bor i kommunen. 
 



Oppvekst 
Oppvekstdirektørens stab 
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LOVFESTING AV MEDVIRKNING FOR UNGDOM 
 
OPPVEKSTSTYRET 29.10.2013 SAK 39/13 
 

Vedtak: 
Det innføres en generell bestemmelse i kommuneloven (Lov 25. september 
1992 Om kommuner og fylkeskommuner) om organisering av særlige 
medvirkningsorganer, men kommunene pålegges ikke å ha slike ordninger for 
spesielle grupper. Derav fjernes også dagens lovgivning som pålegger 
kommuner å ha egne representasjonsordninger for eldre og mennesker med 
nedsatt funksjonsevne.  
 
Dersom en lovfesting av ungdoms medvirkning skal gjennomføres, spiller 
Kristiansand kommune inn følgende punkter til utformingen av loven: 
(5/4) 

 
1. Det bør ikke lovfestes at ungdomsutvalg får beslutningsmyndighet, forslag- 

og/eller innstillingsrett. Det må også være opp til den enkelte kommune å 
bestemme i hvilke organ representanter fra ungdomsutvalg skal få talerett i 
politiske organer. Imidlertid må den enkelte kommune ha anledning til å gi denne 
type rettigheter. 
(Enst.) 
 

2. Lovgiver bør ikke begrense hvilke saker ungdomsutvalgene kan uttale seg om.  
(Enst.) 
 

3. Lovgiver bør være svært tilbakeholdene med å lovfeste utvelgelseskriterier. Skal 
man gå inn på en lovfesting bør det være av svært generell karakter, så som 
representativitet og geografi og ikke spesielle grupper og/eller organisasjoner. 
(Enst.) 
 

4. Det bør være opp til hver enkelt kommune om de ønsker å begrense 
valgbarheten til fra og med ungdomsskolen, eller også inkludere 
barneskoleelever, slik flere kommuner i dag har gjort gjennom å etablere felles 
barne- og ungdomsråd. Ungdom bør tre ut av ungdomsutvalget innen de fyller 
18 år. 
(5/4) 
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5. Dagens regelverk for medvirkning for eldre og mennesker med nedsatt 

funksjonsevne bør justeres etter de samme prinsippene for kommunal frihet som 
legges opp til i de overstående punktene. 
(5/4) 
 

6. Saksdokumentene om opprettelse av Kristiansand Ungdomsutvalg, evaluering 
av samme og ungdomsutvalgets rapport for perioden 2010 – 2012 vedlegges 
denne høringsuttalelse til departementets orientering. 
(Enst.) 
 

 
Forslag: 
 
Oppvekstdirektørens forslag til innstilling: 
 
1. Det bør ikke lovfestes at ungdomsutvalg får beslutningsmyndighet, forslag- 

og/eller innstillingsrett. Det må også være opp til den enkelte kommune å 
bestemme i hvilke organ representanter fra ungdomsutvalg skal få talerett i 
politiske organer. Imidlertid må den enkelte kommune ha anledning til å gi denne 
type rettigheter. 

2. Lovgiver bør ikke begrense hvilke saker ungdomsutvalgene kan uttale seg om. 
3. Lovgiver bør være svært tilbakeholdene med å lovfeste utvelgelseskriterier. Skal 

man gå inn på en lovfesting bør det være av svært generell karakter, så som 
representativitet og geografi og ikke spesielle grupper og/eller organisasjoner. 

4. Valgperioden bør være 2 år, hvorav halvparten velges hvert år. 
5. Ungdom bør være valgbar fra de starter i ungdomsskolen og tre ut av 

ungdomsutvalget innen de fyller 18 år. 
6. Representanter i ungdomsutvalget bør være bosatt i kommunen. 
7. Saksdokumentene om opprettelse av Kristiansand Ungdomsutvalg, evaluering 

av samme og ungdomsutvalgets rapport for perioden 2010 – 2012 vedlegges 
denne høringsuttalelse til departementets orientering. 

 
Repr. Eva Kvelland (V) fremmet følgende forslag:  
 
Ny innledning til innstillingen: 
«Det innføres en generell bestemmelse i kommuneloven (Lov 25. september 1992 
Om kommuner og fylkeskommuner) om organisering av særlige 
medvirkningsorganer, men kommunene pålegges ikke å ha slike ordninger for 
spesielle grupper. Derav fjernes også dagens lovgivning som pålegger kommuner å 
ha egne representasjonsordninger for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
Dersom en lovfesting av ungdoms medvirkning skal gjennomføres, spiller 
Kristiansand kommune inn følgende punkter til utformingen av loven:» 
 
Pkt. 4 i innstillingen strykes. 
 
Pkt. 5 i innstillingen endres til: 
«5. Det bør være opp til hver enkelt kommune om de ønsker å begrense 
valgbarheten til fra og med ungdomsskolen, eller også inkludere barneskoleelever, 
slik flere kommuner i dag har gjort gjennom å etablere felles barne- og ungdomsråd. 
Ungdom bør tre ut av ungdomsutvalget innen de fyller 18 år.» 
 
Punkt 6 i innstillingen strykes. 
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Nytt siste punkt i innstillingen: 
«Dagens regelverk for medvirkning for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne bør justeres etter de samme prinsippene for kommunal frihet som 
legges opp til i de overstående punktene.» 
 
Punkt 5 og nytt siste punkt bytter plass. 
 
Votering: 
Venstres forslag til ny innledning ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (KRF, AP) 
Oppvekstdirektørens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt 
Oppvekstdirektørens pkt. 2 ble enstemmig vedtatt 
Oppvekstdirektørens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt 
Venstres strykningsforslag av pkt. 4 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (KRF, AP) 
Venstres endringsforslag av pkt. 5 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (KRF, AP) 
Venstres strykningsforslag av pkt. 6 ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (KRF, AP) 
Oppvekstdirektørens pkt. 7 ble enstemmig vedtatt 
Venstres forslag til nytt siste punkt ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (KRF, AP) 
 
 

 
 
 
 
RETT UTSKRIFT: 
 
 
 
30.10.2013 



Oppvekst 
Oppvekstdirektørens stab 
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LOVFESTING AV MEDVIRKNING FOR UNGDOM 
 
KULTURSTYRET 30.10.2013 SAK 62/13 
 

Vedtak: 
1. Det bør ikke lovfestes at ungdomsutvalg får beslutningsmyndighet, forslag- 

og/eller innstillingsrett. Det må også være opp til den enkelte kommune å 
bestemme i hvilke organ representanter fra ungdomsutvalg skal få talerett i 
politiske organer. Imidlertid må den enkelte kommune ha anledning til å gi denne 
type rettigheter. 

2. Lovgiver bør ikke begrense hvilke saker ungdomsutvalgene kan uttale seg om. 
3. Lovgiver bør være svært tilbakeholdene med å lovfeste utvelgelseskriterier. Skal 

man gå inn på en lovfesting bør det være av svært generell karakter, så som 
representativitet og geografi og ikke spesielle grupper og/eller organisasjoner. 

4. Valgperioden bør være 2 år, hvorav halvparten velges hvert år. 
5. Ungdom bør være valgbar fra de starter i ungdomsskolen og tre ut av 

ungdomsutvalget innen de fyller 18 år. 
6. Representanter i ungdomsutvalget bør være bosatt i kommunen. 
7. Saksdokumentene om opprettelse av Kristiansand Ungdomsutvalg, evaluering 

av samme og ungdomsutvalgets rapport for perioden 2010 – 2012 vedlegges 
denne høringsuttalelse til departementets orientering. 
(Enst.) 

 
 
 
 
 
RETT UTSKRIFT: 
 
 
 
31.10.2013 



Oppvekst 
Oppvekstdirektørens stab 

 

  

 

 

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
Arkivsak-dok. 201307818 
Saksbehandler Stein Endre Haartveit 
 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Oppvekststyret 29.10.2013 39/13 

2 Kulturstyret 30.10.2013 62/13 

3 Formannskapet 13.11.2013 106/13 

 
 

LOVFESTING AV MEDVIRKNING FOR UNGDOM 
 
FORMANNSKAPET 13.11.2013 SAK 106/13 
 

Vedtak: 
 
1. Det bør ikke lovfestes at ungdomsutvalg får beslutningsmyndighet, forslag- 

og/eller innstillingsrett. Det må også være opp til den enkelte kommune å 
bestemme i hvilke organ representanter fra ungdomsutvalg skal få talerett i 
politiske organer. Imidlertid må den enkelte kommune ha anledning til å gi 
denne type rettigheter. 

2. Lovgiver bør ikke begrense hvilke saker ungdomsutvalgene kan uttale seg om. 
3. Lovgiver bør være svært tilbakeholdene med å lovfeste utvelgelseskriterier. 

Skal man gå inn på en lovfesting bør det være av svært generell karakter, så 
som representativitet og geografi og ikke spesielle grupper og/eller 
organisasjoner. 

4. Valgperioden bør være 2 år, hvorav halvparten velges hvert år. 
5. Ungdom bør være valgbar fra de starter i ungdomsskolen og tre ut av 

ungdomsutvalget innen de fyller 18 år. 
6. Representanter i ungdomsutvalget bør være bosatt i kommunen. 
7. Saksdokumentene om opprettelse av Kristiansand Ungdomsutvalg, evaluering 

av samme og ungdomsutvalgets rapport for perioden 2010 – 2012 vedlegges 
denne høringsuttalelse til departementets orientering. 

(12/1) 
 
Forslag: 
Venstre fremmet følgende forslag: 
«Det innføres en generell bestemmelse i kommuneloven (Lov 25. september 1992 
Om kommuner og fylkeskommuner) om organisering av særlige 
medvirkningsorganer, men kommunene pålegges ikke å ha slike ordninger for 
spesielle grupper. Derav fjernes også dagens lovgivning som pålegger kommuner å 
ha egne representasjonsordninger for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne.  
 
Dersom en lovfesting av ungdoms medvirkning skal gjennomføres, spiller 
Kristiansand kommune inn følgende punkter til utformingen av loven:  
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1.  Det bør ikke lovfestes at ungdomsutvalg får beslutningsmyndighet, forslag- 
og/eller innstillingsrett. Det må også være opp til den enkelte kommune å 
bestemme i hvilke organ representanter fra ungdomsutvalg skal få talerett i 
politiske organer. Imidlertid må den enkelte kommune ha anledning til å gi 
denne type rettigheter.  

2.  Lovgiver bør ikke begrense hvilke saker ungdomsutvalgene kan uttale seg om.  
3.  Lovgiver bør være svært tilbakeholdene med å lovfeste utvelgelseskriterier. 

Skal man gå inn på en lovfesting bør det være av svært generell karakter, så 
som representativitet og geografi og ikke spesielle grupper og/eller 
organisasjoner.  

4.  Det bør være opp til hver enkelt kommune om de ønsker å begrense 
valgbarheten til fra og med ungdomsskolen, eller også inkludere 
barneskoleelever, slik flere kommuner i dag har gjort gjennom å etablere felles 
barne- og ungdomsråd. Ungdom bør tre ut av ungdomsutvalget innen de fyller 
18 år.  

5.  Dagens regelverk for medvirkning for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne bør justeres etter de samme prinsippene for kommunal frihet 
som legges opp til i de overstående punktene.  

6.  Saksdokumentene om opprettelse av Kristiansand Ungdomsutvalg, evaluering 
av samme og ungdomsutvalgets rapport for perioden 2010 – 2012 vedlegges 
denne høringsuttalelse til departementets orientering.» 

 
AP fremmet følgende forslag til innledning av forslag til vedtak: 
«Kristiansand kommune støtter en lovfesting av medvirkningsordning for ungdom 
med følgende kommentarer: 
1. Det bør ikke lovfestes at ungdomsutvalg får beslutningsmyndighet, forslag- 

og/eller innstillingsrett. Det må også være opp til den enkelte kommune å 
bestemme i hvilke organ representanter fra ungdomsutvalg skal få talerett i 
politiske organer. Imidlertid må den enkelte kommune ha anledning til å gi 
denne type rettigheter. 

2. Lovgiver bør ikke begrense hvilke saker ungdomsutvalgene kan uttale seg om. 
3. Lovgiver bør være svært tilbakeholdene med å lovfeste utvelgelseskriterier. 

Skal man gå inn på en lovfesting bør det være av svært generell karakter, så 
som representativitet og geografi og ikke spesielle grupper og/eller 
organisasjoner. 

4. Valgperioden bør være 2 år, hvorav halvparten velges hvert år. 
5. Ungdom bør være valgbar fra de starter i ungdomsskolen og tre ut av 

ungdomsutvalget innen de fyller 18 år. 
6. Representanter i ungdomsutvalget bør være bosatt i kommunen. 

7. Saksdokumentene om opprettelse av Kristiansand Ungdomsutvalg, 
evaluering av samme og ungdomsutvalgets rapport for perioden 2010 – 
2012 vedlegges denne høringsuttalelse til departementets orientering.» 

 
Votering: 
Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 12 stemmer, mens 1 
stemte for Venstres forslag (V). 
AP’s forslag falt med 8 mot 5 stemmer (AP/PP). 
 
 

 
 
RETT UTSKRIFT: 
 
13.11.2013 
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