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Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - høringssvar 

Kristiansund ungdomsråd uttaler følgende i forhold til de konkrete problemstillingene 

departementene ønsker svar for: 

 

Forslags- og/eller innstillingsrett 

 

Positiv til at medvirkningsorganet for ungdom har forslags og/eller innstillingsrett når det 

er saker som kommer direkte fra eksempelvis ungdomsrådet. I saker som innstilles fra 

kommunalt/fylkeskommunalt hold, vil det være riktig at administrativ leder innstiller. 

 

Arbeidsområde 

 

Saker spesielt om barn og unge bør prioriteres for medvirkningsorgan for ungdom.  

Saker som angår lokalsamfunnet er viktig for alle innbyggere og kan rådgis av 

ungdomsråd. 

 

Formell beslutningsmyndighet 

 

Ungdomsråd har gode villkår i forhold til å være rådgivende myndighet i dag. 

Bør være en formell beslutningsmyndighet i kraft å være et rådgivende organ, samt ha 

en lovfestet ordning som medvirkningsorgan.  

 

Utvelgelseskriterier og valgordning 

 

Det er en utfordring at det er de mest ressurssterke ungdommene som blir valgt inn i 

ungdomsmedvirkningsorgan. 

 

Valg av medvirkningsorgan bør være demokratisk valgt med like muligheter for alle 

typer ungdom. Eksempelvis søknader og intervju for å bli valgt inn i ungdomsråd ut i fra 

demokratiske retningslinjer.  

 



 
 Side 2 av 3 

 

Kristiansund ungdomsråd arrangerte eksempelvis 18.09.2013 en ungdomskonferanse i 

Kristiansund Rådhus for å velge ungdomsråd. Alle ungdommer målgruppen 

ungdomsskole og videregående skole i kommunen var invitert.  

 

Eksterne foredragsholdere fra Møre og Romsdal fylkeskommune, Ungdomspanelet, samt 

interne var inviterte for å orientere om aktuelle tema for ungdomsråd og orientere om 

mandatet.  

 

Ungdom som ønsket å stille til valg fylte ut et kortfattet søknadsskjema som det 

gjenværende ungdomsrådet behandlet i samarbeid med koordinator ansatt i 

Kristiansund kommune. 

 

Det er svært viktig å inkludere alle typer barn og unge. Ikke kun rekruttering fra elevråd 

eller organisert organisasjonsliv. 

 

For å få flest mulig ungdom til å stille til valgt må mandatet må gjøres kjent for hver 

enkelt kjent og kjøre kursing og demokratiopplæring i forhold til dette.  

 

Informasjon til skoler og samarbeid med lag og organisasjonsliv - både organisert 

organisasjonsliv og selvorganisert - eksempelvis fra skatemiljø, parkourmiljø m.m.  

 

Intervjurunder er også et godt verktøy i forhold til valg. 

 

Valgperiode 

 

Ungdomsrådet i Kristiansund har valgperiode for to år, halvparten av medlemmene 

stiller til valg hvert år. Dette for å sikre kontinuitet og erfaring i rådet, samt sørge for at 

flere ungdom får mulighet til å stille til valg. 

 

Øvre og nedre alder 

 

Nedre alder foreslås fra ungdomsskole til en øvre aldersgrense til 20 år.  

 

Barneråd for de under ungdomsskolealder praktiseres i enkelte kommuner og kan være 

en god løsning for å inkludere de yngre. 

 

Samtykke fra foresatte 

 

I forhold til økt fravær der møter foregår eksempelvis på skoletid er det viktig at 

foresatte er informert.   

 

Ungdom må få mulighet til å prioritere selv, men foresatte bør være informert. 

Jamfør Lov om barn og foreldre (barneloven) § 32 som uttaler at barn som har fylt 15 

kan selv avgjøre om de vil melde seg inn eller ut av foreninger.  

 

Bosted 

 

Barnet/ungdommen bør ha tilknytning til kommunen for å være med, ikke nødvendigvis 

bostedsadresse i kommunen. Eksempelvis i forhold til pendling til skole/arbeid. 

Det er derimot viktig med samarbeid med andre kommuner for å få velfungerende 

ungdomsråd. 
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Med hilsen 

 

 

Kristiansund ungdomsråd 
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