
Svar på høringsnotat: Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom. 
 

Ungdomsrådet, UR, i Lørenskog kommune mener at et medvirkningsorgan for ungdom burde 

ha mer lik funksjon som eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Derimot burde et slikt medvirkningsorgan ha noe større status enn de allerede eksisterende 

rådene, da sakene medvirkningsorganet skal arbeide med kan få stor innvirkning på 

fremtiden, da barn og ungdom i dag er blitt voksne, ref Rundskriv Q-27/2006 B «Deltakelse 

og innflytelse fra barn og ungdom» hvor det i innledningen står: «Barnas kommunestyre, 

etablering av ungdomsråd og ungdommens fylkesting og andre tiltak som involverer barn og 

ungdom i lokalpolitiske prosesser viser at det satses på medvirkning fra barn og ungdom i 

mange kommuner. Det må imidlertid skje mer i kommunene for at barn og ungdom mer 

generelt skal få oppleve at de blir hørt.» Et slikt medvirkningsorgan skal ha uttalelsesrett i 

alle saker som angår barn og ungdom. Her forbeholdes det om at de aller viktigste sakene 

velges ut da kapasiteten til et slikt råd vil være begrenset. Videre mener UR i Lørenskog 

kommune at politikerne i kommunen burde ta hensyn til uttalelsene som kommer fra UR. I de 

aller viktigste sakene burde rådet få være med på å bestemme utfallet. 

PRAKTISK GJENNOMFØRING: 

I Lørenskog kommune har man BUK (Barn- og Unges kommunestyre) og UR 

(Ungdomsrådet). Hver barneskole, ungdomsskole og videregående skole i kommunen sitter 

med en representant og en vara i BUK. Representantene fra ungdomsskolene og de 

videregående skolene sitter også i UR. BUK har møter 3-4 ganger i året, mens UR har møter 

6-10 ganger i året. Hensikten med BUK er å la barn og ungdom ta del i lokaldemokratiet. I 

Rundskriv Q-27/2006 B «Deltakelse og innflytelse fra barn og ungdom» finner vi i 

innledningen: Sitat «Barn og ungdoms deltakelse og innflytelse må bli så godt innarbeidet at 

dette blir en del av det ordinære arbeidet på alle plan i kommunen.» I tillegg anser UR BUK 

som en plattform for skolering av barneskoleelevene. UR i Lørenskog går dypere inn i saker 

de får fra kommunen, og forbereder enkelte av disse sakene slik at de er mer tilrettelagt for 

medlemmene fra barneskolene. Gjennom BUK-møtene skal medlemmene lære mer om den 

politiske prosessen, få mer demokratisk forståelse og om det å ta ordet i en forsamling. 

Gjennom denne skoleringen blir det lettere når man går over i UR å ta initiativ og vise 

engasjement, samt forstå system og prosess. Slik får UR arbeidet med flere saker fordi 

medlemmene allerede har et grunnlag fra tidligere. Alle medlemmer sitter i 2 år slik at man 

har mulighet til å jobbe med saker som går over lengre tid.  

I BUK’s retningslinjer står det at medlemmene ikke nødvendigvis må bo i kommunen. Dette 

gjelder i hovedsak medlemmer fra de videregående skolene. Derimot må man  bo i 

kommunen og være mellom 10-18 år for å kunne stille til valg som leder, nestleder eller 

sekretær, altså ta del i arbeidsutvalget. 

Medlemmene blir valgt fra elevrådene ved de respektive skolene. For å sørge for at BUK og 

UR har representanter fra ulike deler av lokal samfunnet ønsker UR at det i Lørenskog 



kommune skal innføres en søknadsordning når det skal skje valg av elevrådsrepresentanter. 

Elevene som ønsker å ta del i elevrådet skal skrive en kortfattet søknad og kontaktlærer 

presenterer disse for klassen som deretter stemmer. Slik vil man unngå en 

håndsopprekningsordning som kan føre til at enkelte elever ikke tørr å melde seg, selv om de 

engasjerer seg i lokalmiljøet. 

UR anser det som særdeles viktig at det er en jevn fordeling mellom gutter og jenter i rådet. I 

tillegg burde rådet bestå av mennesker i ulike aldre. I Lørenskog består BUK og UR av 

mennesker fra 10-18 år. 
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