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LOVFESTING AV MEDVIRKNING FOR UNGDOM - HØRING 
 
 

Saksbehandler: Rita Jørgensdatter Arkiv: SARK 12-15/033   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
107/13 Formannskapet 20.11.2013 
 
 
Bakgrunn: 
Barne- og regionaldepartementet sender i samarbeid med Arbeidsdepartementet og 
Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet har sammen sendt ut et 
høringsnotat om lovfesting av medvirkning for ungdom. 
 
Her ber de om innspill på hvilke erfaringer kommuner og fylkeskommuner, har med ulike 
typer ungdomsmedvirkning, og hva de mener en lovfestet medvirkningsordning for 
ungdom bør inneholde. 
 
Høringsdokumentet sier blant annet: 
 

"Etter regjeringens oppfatning vil en formalisering av ungdommens rett til å si sin 
mening og bli hørt, gi et viktig signal til alle landets kommuner og fylkeskommuner 
om at ungdom skal ha en reell uinnflytelse i politiske prosesser som angår deres 
hverdag der de bor." 
 
"De sier videre at medvirkningsordninger for ungdom vil være en god skole i 
demokrati og gi ungdommen mulighet og troen på at det nytter å delta i politiske 
prosesser." 

 
De poengterer videre at: 
 

"Det er viktig at en lovfesting av medvirkningsordning for ungdom er fleksibel og 
gir kommunen handlingsrom til å finne lokale gode løsninger." 

 
Når det gjelder valg av ungdomsråd, sammenligner de dette med valg av eldreråd og råd 
for funksjonshemmede. De skisserer to alternativer for lovfesting, enten gjennom en 
egen lov  for ulike medvirkningsorganer eller at lovfestingen tas inn i kommuneloven. 
 
Dette arbeidet er i tråd med de føringer som ligger i NOU 2011:20 Ungdom, makt og 
medvirkning. 
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 I høringsdokumentet stiller de tre spørsmål som de ønsker svar på, og disse er: 
 

1. Skal et medvirkningsorgan for ungdom få en sterkere posisjon og status i den  
kommunale saksgang og organisasjon, enn det gjeldende medvirkningsorganer 
har i dag? 

2. Skal lovfesting av medvirkningsordning for ungdom legge opp til at disse tillegges 
formell beslutningsmyndighet? 

3. Skal det legges opp til at medvirkningsorgan for ungdom får forslags og 
innstillingsrett, og i tilfelle overfor hvilke organer? 

 
De setter frist for innspill til 25.november 2013 
 
Vurdering:  
Saken har vært behandlet i Lurøy ungdomsråd den 29.oktober, og vedtaket der lyder: 
 
Lurøy ungdomsråd har diskutert saken, og har følgende kommentarer: 

 
- Ungdomsrådet skal engasjere seg i saker som engasjerer ungdom. Hvis ungdom 

skulle få tilsendt og uttale seg i alle saker i en kommune, ville dette bli uhåndterlig 
og ungdomsrådet ville miste fokus på de sakene som de mener er viktige. 
 

- Ungdomsrådet ønsker å møte sentrale politikere ved behov, og når saker de er 
opptatt av skal behandles. Avtale om møter avtales med ordfører i hvert enkelt 
tilfelle, jf. praksis i vedtekter for ungdomsråd i Lurøy. 
 

- Ungdomsrådets representanter mener at møterett i lokalutvalg/grendeutvalg er 
viktig, da disse ivaretar nærhetsprinsippet for de unge. Deres møterett er hjemlet 
i vedtekter for ungdomsråd i Lurøy. 
 

- Å utarbeide lik praksis for valg av ungdomsråd, eldreråd og råd for 
funksjonshemmede, er ikke gjennomførbart. Dette fordi medlemmer av 
ungdomsrådet velges av elever i ungdomsskolene i kommunen. Vedtektene sier 
for to år av gangen. Valg for fire år er ikke mulig, da medlemmer til ungdomsråd 
velges av elever på ungdomstrinnet. 
 

- Høringsdokumentet beskriver to alternativer i forhold til lovhjemling av 
ungdomsråd, enten som et punkt i kommuneloven eller som en egen 
medbestemmelseslov. Her mener ungdomsrådet i Lurøy at en egen 
medbestemmelseslov vil være hensiktsmessig. Denne loven kan da ivareta 
eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemmede, dog med individuelle regler 
som er tilpasset de ulike rådene. 

 
Saken legges fra for formannskapet med vedtaket i Lurøy ungdomsråd som innstilling. 
 
Vedlegg:  Vedtekter for Lurøy ungdomsråd 
Utskrift til:  Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet, Arkiv 
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Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at Lurøy formannskap fatter følgende vedtak: 
 

- Ungdomsrådet skal engasjere seg i saker som engasjerer ungdom. Hvis ungdom 
skulle få tilsendt og uttale seg i alle saker i en kommune, ville dette bli uhåndterlig 
og ungdomsrådet ville miste fokus på de sakene som de mener er viktige. 
 

- Ungdomsrådet ønsker å møte sentrale politikere ved behov, og når saker de er 
opptatt av skal behandles. Avtale om møter avtales med ordfører i hvert enkelt 
tilfelle, jf. praksis i vedtekter for ungdomsråd i Lurøy. 
 

- Ungdomsrådets representanter mener at møterett i lokalutvalg/grendeutvalg er 
viktig, da disse ivaretar nærhetsprinsippet for de unge. Deres møterett er hjemlet 
i vedtekter for ungdomsråd i Lurøy. 
 

- Å utarbeide lik praksis for valg av ungdomsråd, eldreråd og råd for 
funksjonshemmede, er ikke gjennomførbart. Dette fordi medlemmer av 
ungdomsrådet velges av elever i ungdomsskolene i kommunen. Vedtektene sier 
for to år av gangen. Valg for fire år er ikke mulig, da medlemmer til ungdomsråd 
velges av elever på ungdomstrinnet. 
 

- Høringsdokumentet beskriver to alternativer i forhold til lovhjemling av 
ungdomsråd, enten som et punkt i kommuneloven eller som en egen 
medbestemmelseslov. Her mener ungdomsrådet i Lurøy at en egen 
medbestemmelseslov vil være hensiktsmessig. Denne loven kan da ivareta 
eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemmede, dog med individuelle regler 
som er tilpasset de ulike rådene. 
 

Lurøy, 13.11.2013  Rita Jørgensdatter, Bibliotek- og kultursjef 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at Lurøy formannskap fatter følgende vedtak: 
 

- Ungdomsrådet skal engasjere seg i saker som engasjerer ungdom. Hvis ungdom 
skulle få tilsendt og uttale seg i alle saker i en kommune, ville dette bli uhåndterlig 
og ungdomsrådet ville miste fokus på de sakene som de mener er viktige. 
 

- Ungdomsrådet ønsker å møte sentrale politikere ved behov, og når saker de er 
opptatt av skal behandles. Avtale om møter avtales med ordfører i hvert enkelt 
tilfelle, jf. praksis i vedtekter for ungdomsråd i Lurøy. 
 

- Ungdomsrådets representanter mener at møterett i lokalutvalg/grendeutvalg er 
viktig, da disse ivaretar nærhetsprinsippet for de unge. Deres møterett er hjemlet 
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i vedtekter for ungdomsråd i Lurøy. 
 

- Å utarbeide lik praksis for valg av ungdomsråd, eldreråd og råd for 
funksjonshemmede, er ikke gjennomførbart. Dette fordi medlemmer av 
ungdomsrådet velges av elever i ungdomsskolene i kommunen. Vedtektene sier 
for to år av gangen. Valg for fire år er ikke mulig, da medlemmer til ungdomsråd 
velges av elever på ungdomstrinnet. 
 

- Høringsdokumentet beskriver to alternativer i forhold til lovhjemling av 
ungdomsråd, enten som et punkt i kommuneloven eller som en egen 
medbestemmelseslov. Her mener ungdomsrådet i Lurøy at en egen 
medbestemmelseslov vil være hensiktsmessig. Denne loven kan da ivareta 
eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemmede, dog med individuelle regler 
som er tilpasset de ulike rådene. 

 
Lurøy, 13.11.2013 Karl-Anton Swensen, rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.11.2013 sak 107/13 
 
Enstemmig vedtak: 
 

- Ungdomsrådet skal engasjere seg i saker som engasjerer ungdom. Hvis 
ungdom skulle få tilsendt og uttale seg i alle saker i en kommune, ville dette bli 
uhåndterlig og ungdomsrådet ville miste fokus på de sakene som de mener er 
viktige. 
 

- Ungdomsrådet ønsker å møte sentrale politikere ved behov, og når saker de 
er opptatt av skal behandles. Avtale om møter avtales med ordfører i hvert 
enkelt tilfelle, jf. praksis i vedtekter for ungdomsråd i Lurøy. 
 

- Ungdomsrådets representanter mener at møterett i lokalutvalg/grendeutvalg 
er viktig, da disse ivaretar nærhetsprinsippet for de unge. Deres møterett er 
hjemlet i vedtekter for ungdomsråd i Lurøy. 
 

- Å utarbeide lik praksis for valg av ungdomsråd, eldreråd og råd for 
funksjonshemmede, er ikke gjennomførbart. Dette fordi medlemmer av 
ungdomsrådet velges av elever i ungdomsskolene i kommunen. Vedtektene 
sier for to år av gangen. Valg for fire år er ikke mulig, da medlemmer til 
ungdomsråd velges av elever på ungdomstrinnet. 
 

- Høringsdokumentet beskriver to alternativer i forhold til lovhjemling av 
ungdomsråd, enten som et punkt i kommuneloven eller som en egen 
medbestemmelseslov. Her mener ungdomsrådet i Lurøy at en egen 
medbestemmelseslov vil være hensiktsmessig. Denne loven kan da ivareta 
eldreråd, ungdomsråd og råd for funksjonshemmede, dog med individuelle 
regler som er tilpasset de ulike rådene. 
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