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MANDAL BU SIN HØRINGSUTTALELSE OM LOVFESTING AV 
MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM 
 
 
 

Mandal Barne- og ungdomsråd (BU) er bedt om å komme med en 
høringsuttalelse vedrørende lovfesting av medvirkningsordning for 
ungdom. BU diskuterte dette i sitt møte 19. november 2013 og vil 
komme med noen anbefalinger. 
 
BU mener det bør bli en egen lov som tilsier at kommunene må ha et 
medvirkningsorgan for barn og unge. Vi har fremtiden foran oss og vil 
være med å forme den. De yngste representantene i BU mener deres 
stemme er viktig og de vil også være med å bestemme. Vi må få lov til å 
være med å bestemme over saker, slik som egne penger og at bystyret 
gir oss myndighet i flere saker som angår unge.  
 
Alle barn har rett til å bli hørt, derfor mener vi det bør det være likt for 
barn og ungdom i alle kommuner. Ikke bare de kommunene som gjør 
det på eget initiativ.   
   
Representantene i eldrerådet og rådet for mennesker med 
funksjonsnedsettelse er myndige og har stemmerett, noe ikke barn og 
unge under 18 år har. Derfor bør det være andre vedtekter for barne- og 
ungdomsråd. Barn og unge må selv få velge representanter, de kjenner 
barn og vet hvem som passer best til arbeidet.  
 
I følge kommuneloven er det kun by - / kommunestyrets medlemmer 
som har forslagsrett i bystyret/kommunestyret. Mandal barne- og 
ungdomsråd vil derfor be departementet vurdere endring i 
kommuneloven, slik at ungdomsråd også kan få forslagsrett. BU har 
innarbeidet forslagsrett i sine vedtekter, men i prinsippet så gjelder det 



  

ikke fordi det strider med kommuneloven. BU kan komme med forslag 
på bystyrets talerstol, men er avhenging av at et bystyremedlem 
fremmer forslaget for dem.  
 
Stortinget bør øremerke penger til en koordinator-/sekretærfunksjon til 
hver kommune, fordi barn og unge er avhenging av veiledning og 
opplæring for å kunne få reell innflytelse.  
 
BU har erfart at vi har blitt tatt på alvor og får mer ansvar ved at vi får 
bestemme over egne penger, og at våre meninger blir tatt med i 
behandling av politiske og administrative saker som angår unge.  
 
Vi har også erfart at BU fører til videre ungdomspolitisk engasjement.  
 
"Husk at tillit avgjør alt" –(Bystyremelding fra de unge- innspill til 
kommuneplanen for 2014-2023) 
 
 
Hilsen fra  
Mandal Barne- og Ungdomsråd  
 
Jens Homestad(BU-leder 
Anna Holbek(nestleder) 
Loreta Spahija(medlem av arbeidsutvalget) 
Dennis Pedersen(medlem av arbeidsutvalget) 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


