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Høringsuttalelse - Lovfesting av medvirkningsordning for 

ungdom 
   

Unges Kommunestyre i Lyngdal kommune mener det er viktig at ulike aldersgrupper er 

representert på kommunalt, fylkesregionalt og nasjonalt nivå. Eldreråd og Råd for 

funksjonshemmede er i dag lovfestet, og vi mener et medvirkningsorgan for ungdom også 

bør bli lovfestet. 

  

Et medvirkningsorgan for ungdom bør få en sterkere posisjon og status i den kommunale 

saksgang og organisasjon enn gjeldende medvirkningsorganer i dag har. Dette tror vi vil 

motivere ungdom til å engasjere seg i politikken. 

Vi syns ungdom skal gis formell beslutningsmyndighet. Måten dette kan løses på er f.eks å gi 

ungdomsrådene en viss sum penger som de selv disponerer over. Da lærer ungdom om 

pengedisponering og hvordan man skal fatte en beslutning. Dette tror vi vil være svært 

lærerikt. 

Vi mener også at ungdom bør få forslags- og innstillingsrett ovenfor det lokale 

kommunestyre, fylkestinget og Stortinget. Det er viktig å la ungdom bli hørt, ikke bare i de 

små sakene, men også i store nasjonale saker. 

 
Litt om Unges Kommunestyre i Lyngdal:  

Unges Kommunestyre (UK) i Lyngdal består av representanter fra 10 til 16 år (5. tom 10.klasse) – totalt 21 

representanter. 

UKs medlemmer sitter kun for ett skoleår. Det ses som positivt at det hvert skoleår er nye elever som får 

mulighet til et lite innblikk i den politiske verden som medlemmer i UK, men det blir ingen kontinuitet dersom 

saker skal følges opp.  

UKs ordfører og varaordfører skal være til stede på minimum 2 møter i kommunestyret pr år samt møter i 

Formannskap, Hovedutvalg og Komiteer – her med talerett. Dette gir læring i politiske prosesser, men har ikke 

gitt en reell innflytelse eller medvirkning fra de unge. 

 

Med utgangspunkt bl.a i mulig lovfesting av medvirkningsordning for unge er det nå i gang 

en prosess med tanke på å opprette et Ungdomsråd i stedet for UK i Lyngdal. Det ses som 

viktig å kunne engasjere unge opp mot 20års alder da en tenker dette vil kunne gi større 

innflytelse i politiske prosesser samt fordel når Ungdomsråd av eget initiativ, må fronte 

viktige saker. 

 

 

For Unges kommunestyre i Lyngdal 

 

Karoline J. Litland 

ordfører 


