
 
 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: 

Postboks 2560 Seilmakergata 2 +47 74 11 10 00 postmottak@ntfk.no 
7735 STEINKJER 7735 STEINKJER   
Orgenhet: Org.nr.:   Bankkonto: Internet: 

Administrasjonsavdelingen    4410.06.00290 www.ntfk.no 
 

 

Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom – 
Høringssvar 

 
 
 
Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) er positiv til at det fokus på og prioriteres 
tiltak som vil være med å bidra til å øke ungdommers deltakelse og medvirkning i 
politiske prosesser. 
 

Status og posisjon 

Når det gjelder et medvirkningsorgan for ungdom sin posisjon og status, er NTFK av 

den oppfatning at denne børe likestilles med den posisjon og status gjeldende 

medvirkningsorganer har i dag i den kommunale og fylkeskommunale saksgang og 

organisasjon. NTFK har gode erfaringer med av medvirkningsorganer kan bidra inn i 

og påvirke politiske prosesser gjennom aktivt og målrettet arbeid. NTFK finner 

gjeldene ordning i forhold til medvirkningsorganer for eldre og for personer med 

nedsatt funksjonsevne hensiktsmessig og oversiktlig, og er av den mening at det 

ikke er ønskelig å tillegge medvirkningsorgan for ungdom en annen status eller 

posisjon.  

 

Utvelgelseskriterier 

NTFK gir tilslutning til bekymringen, som også påpekes i NOU 2011:20 Ungdom, 

makt og medvirkning, at det ofte kan være ressurssterk ungdom som trekks inn i 

ungdomsrådene, ungdom som ellers også er godt synlig i lokalsamfunnet gjennom 

andre verv og lederposisjoner.  NTFK mener det er viktig å legge til rette for at man 

sikrer deltakelse i ungdomsrådene fra et bredt lag av ungdommene og fra ulike 

ungdomsgrupperinger.  En rekruttering av medlemmer med ulik bakgrunn, erfaring 

og kompetanse gir styrke til et medvirkningsorgan. Dette kan også bidra til å sikre 

fremtidig rekruttering til politisk og annen frivillig organisasjonsarbeid i kommunen  
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Valgordning 

 NTFK støtter uttalelsen om at en valgordning til ungdomsrådene eller lignende 

medvirkningsorgan bør sikre representasjon fra ungdom både i ungdomsskolealder 

og eldre ungdommer, og at det innføres en valgordning som sikrer en viss kontinuitet 

blant medlemmene. NTFK deler også holdningen om at en valgperiode på fire år 

som gjelder for eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne, vil være for 

lang tid når det gjelder ungdom. NTFK mener det vil være hensiktsmessig å innføre 

en ordning der medlemmene til ungdomsråd velges for to år, og hvor halvparten av 

medlemmene stiller til valg hvert år.  

 

I forhold til spørsmålet om øvre aldersgrense for representanter i ungdomsråd, er 

NTFK svært kritisk til at denne settes til 18 år. Videregående opplæring er en 

hovedoppgave for fylkeskommune og vi ser det som svært uheldig om ikke ungdom 

på alle trinn i den videregående opplæringen, skal kunne velges som representanter 

til et medvirkningsorgan for ungdom.  NTFK ønsker på denne bakgrunn at øvre 

aldersgrense ikke må settes lavere enn 20 år, verken på kommunalt eller 

fylkeskommunalt nivå. 

 

I høringsbrevet reises også spørsmålet om ungdom som velges inn i ungdomsråd 

eller lignende medvirkningsorgan må bo i den aktuelle kommunen eller 

fylkeskommunen. NTFK ønsker å belyse at det er store ulikheter mellom kommuners 

utgangspunkt for å rekruttere og få ungdom til å delta i ulike medvirkningsorgan. 

Nord-Trøndelag er blant et av fylkene med mange distriktskommuner med relativ lav 

populasjon av ungdom. I mange kommuner må også ungdom reise eller flytte ut av 

kommunen for å gjennomføre videregående opplæring. Skulle det innføres en 

restriktiv retningslinje om at ungdom må bo i den aktuelle kommunen for å delta i 

medvirkningsordninger, mener NTFK dette i for stor grad vil begrense ungdommers 

deltakelsesmulighet og kommuners mulighet for å opprette medvirkningsorgan for 

ungdom. NTFK vurderer det som hensiktsmessig at ungdommen selv får avgjøre om 

hun eller han ønsker å involvere seg i medvirkningsorganet hvor vedkommende har 

folkeregistrert adresse, eller hybel/postadresse.  
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NTFK mener uavhengig av hvilken bestemmelse som innføres, at det er behov for å 

se på mulighetene til å innføre retningslinjer som åpner for samarbeid over 

kommunegrensene i opprettelsen av medvirkningsorgan for ungdom.  

 

Administrativ støtte 

Nord-Trøndelag fylkeskommune ønsker på det sterkeste å understreke viktigheten 

av administrativ ressurs i form av personell og økonomi, for å lykkes med å opprette 

og drive velfungerende medvirkningsorgan for ungdom. Administrativ ressurs i form 

av personell bør være en prioritert rolle i arbeidet med medvirkningsorgan for 

ungdom. Det er først og fremst denne rolle som sikrer kontinuiteten i et organ med 

relativt hyppig utskifting av medlemmer. I tillegg til å sikre kontinuiteten må også en 

slik rolle fungere som blant annet veileder, sekretær, motivator organisator og 

informant. At denne rollen prioriteres og gis utviklingsmuligheter og 

kompetanseheving på området, mener NTFK er en nøkkel for å kunne lykkes med å 

utvikle medvirkningsorgan for ungdom.  

 

Regulering av medvirkningsordning for ungdom 

NTFK vurderer medvirkningsorganer som både nyttige og viktige i prosessen med å 

få hørt og ivareta synspunkt og verdier til alle deler av befolkningen i en kommune 

eller fylkeskommune. Vi vurderer at medvirkningsordninger nedfelt i generell lov vil 

ha større legitimitet og status enn ordninger nedfelt i særlover. Vi anbefaler på denne 

bakgrunn en egen generell bestemmelse i kommuneloven som pålegger kommuner 

og fylkeskommuner å ha slike ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt 

funksjonsevne. 

 


