
Molde ungdomsråd  

 

Uttale til høring – medvirkningsorgan for ungdom. SAK 13/1969 . 

 

Det er løftet frem tre problemstillinger: 

 

Beslutningsmyndighet, forslags-/innstillingsrett –  

I saker som skal behandles politisk er det naturlig at ungdomsråd likestilles med eldreråd og 

rådet for funksjonshemmede, som et rådgivende organ som skal ivareta ønsket om 

medvirkning i politiske beslutninger. 

 

I den grad det utarbeides et eget mandat for et ungdomsråd bør det legges til rette for at de kan 

gjøre egne beslutninger. Å kunne gjøre egne beslutninger vil være en viktig motivasjon for å 

engasjere seg i et slikt arbeid: noen ungdomsråd har egne midler å dele ut til ungdomstiltak, 

noen gjennomfører arrangementer, noen deler ut ungdommens kulturpris etc. 

 

Et ungdomsråd er en rik kilde til nye og gode ideer og et eget fokus på saker som bør tas opp. 

Dette gjør at et ungdomsråd bør ha en mulighet til å løfte frem saker for politisk nivå.  

 

Saker av særling interesse – 

At et ungdomsråd får saker av særlig interesse bør være et minimum! Hver kommune og råd 

bør få mulighet til å finne sin måte å fungere på ut over dette. Det er helt avgjørende med 

lokale tilpasninger. En viktig motivasjon for ungdom er at de kan se resultat av det de deltar 

på. I det politiske systemet kan slike resultat for bli borte for ungdom.  

 

Ut over dette er alle de tre typene råd, ressurser som kan belyse saker på andre og nye måter 

selv på saker som går ut over de som skal være av særlig interesse. 

 

Møte- og talerett i politiske organ –  

Molde ungdomsråd har gode erfaringer med å få mulighet til å møte og tale i politiske organ 

om saker som angår rådet og som de har en særlig interesse for å uttale seg om. Dette gir en 

nærhet til det politiske systemet og til å følge en sak til den er avgjort, slik at ungdommene 

kan se resultatet av sitt arbeid.  

 

Den korte omtalen av de tre problemstillingene gir at Molde ungdomsråd ser det som viktig at 

medvirkningsorgan får en sterkere posisjon og status i den kommunale organisasjon og 

saksgang, gjerne med en formell beslutningsmyndighet.  

 

Valgordning 

For Molde ungdomsråd er det viktig å formidle at valgordninga bør være så demokratisk som 

mulig. Molde ungdomsråd har gode erfaringer med å invitere til ungdomskonferanse en gang 

i året. Det viktigste med konferansen er å få gjennomført valg. De som ønsker å stille til valg 

må holde en valgtale og det blir etter dette gjennomført skriftlig valg. Alle på ungdomsskole 

og  videregående skole blir invitert. 

 

Molde ungdomsråd har erfart at det er viktig at det er mulig for de som er over 18 år å være 

med i rådet. Et ungdomsråd kan fort få ei hyppig utskiftning av medlemmer, noe som vil gjøre 

rådet sårbart. Medlemmer som er over 18 år representerer andre styrker enn de yngste og kan 

være et stabilt og avgjørende element for at et ungdomsråd ”overlever”. Samtidig er det viktig 



at hele ungdomsskolen har mulighet til å være med å gi sin stemme og å stille til valg om det 

er et ønske. 

 

Når det gjelder valgperioder er det viktig å sikre kontinuitet. I Molde gjøres dette ved å velge 

ca halvparten av rådet for to år. Varamedlemmer velges for ett år. 

  

Det er en utfordring å samkjøre ungdomsråd arbeidet med å være vekke frå skolen. Det er 

ikke alle skoler som i utgangspunktet vil synes at dette er greit. Molde ungdomsråd vil rå til at 

det blir ei presisering eller ei samordning med reglene om registrering av fravær ved 

engasjement i arbeidet med ungdomsråd. 

 

 

 


