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Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - høring 

 
Lenvik kommune har oversendt saken til ungdomsrådet, og Barn- og unges kommunestyre 
(BUK) i Lenvik. 
Saken var behandlet i BUK, 23.10.13 som fattet vedtak om å anbefale departementets alternativ 
A: 
 

En egen generell bestemmelse i lov 25. september 1992 nr. 107 Om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige medvirkningsorganer, men som pålegger 
kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 
Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene kan fastsettes i forskrift 

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt, tilstede var 29 av 31 representanter. 
 
Ungdomsrådet har under sin forbehandling av saken/høringen lagt til grunn at departementets 
forslag A i stor grad sammenfaller med allerede etablert ordning i Lenvik kommune. 
 
Lenvik kommune har etablert Barn- og unges kommunestyre (BUK), som består av valgte 
representanter fra barne- og ungdomsskolene samt de videregående skolene i kommunen. Det 
er totalt 31 medlemmer i BUK 
 
Utdrag fra vedtatt reglement for BUK i Lenvik: 
 

Ungdomsrådet er et særskilt organ innen BUK, og har saksforberedende ansvar for saker som 
skal behandles i BUK. 

 

To representanter fra ungdomsrådet har møte- og talerett i fagutvalgene og kommunestyret i 

saker som angår ungdom. 
 
 
 
BUK har som formål: 
 

- Være et talerør i det politiske systemet for alle ungdommer i kommunen. 

- Gi ungdom medinnflytelse over utforminga av ungdomspolitikken. 

- Bedre kontakten mellom ungdom, politikere og administrasjonen. 

- Arbeide for bedre samordning av ungdomspolitikken. 

- Stimulere til medvirkning og deltakelse blant barn og ungdom i  

- samfunnsspørsmål. 



- Gi informasjon fra det politiske systemet tilbake til ungdom. 
 
 
BUKs saksområde er i hovedsak: 
 
- saker som BUK tar opp til behandling. 
- Saker som Ungdomsrådet fremlegger  
- Saker som sendes til høring fra Lenvik kommunestyre.  
- Søknad(-er) om økonomisk støtte til tiltak for barn og unge i kommunen.  
 
Det stilles årlig minst 100 000 kroner til rådighet fra kommunen som BUK har råderett over i 
samsvar med intensjonen for denne ordningen.  

 
 
Lenvik kommune ønsker velkommen en lovfestet rett og plikt til å etablere medvirkningsorganer 
for ungdom, gjerne uttrykt i overordnede bestemmelser.  
Videre anses det som fornuftig at det gis rom for lokale tilpasninger knyttet til den formelle og 
praktiske organiseringen av medvirkningsorganet. 
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