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Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - Høring: 

Høringsuttalelse fra Nordland fylkes eldreråd 

Det vises til høringsnotat om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom, jf brev av 

20.082013.  

Ettersom høringa også er åpen for andre enn de som står på lista over høringsinstanser, ønsker 

fylkeseldrerådet i Nordland å komme med en høringsuttalelse.  

Fylkeseldrerådet har følgende kommentarer: 

Vi synes det det er helt på sin plass at også medvirkningsordning for ungdom lovfestes på 

linje med andre rådgivende organ som eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemmede. 

Vi mener også at de grunnleggende reglene for medvirkningsordningene bør være like. Vi  

registrerer at det i dokumentet står følgende: For å sikre en åpen, bred og tilgjengelig 

medvirkning er det opp til den enkelte kommune om den ønsker å å gi disse organene talerett i 

kommunale organ (s. 7 i dokumentet). Fylkeseldrerådet mener at denne ordninga i praksis 

legger opp til ulik behandling av rådgivende organ i kommunene. Dette mener vi er uheldig. 

Vi ønsker at departementet gjennom lov eller forskrift synliggjør hva som bør være normal 

praksis.  

Alternativ a. eller b. (s.7 i dokumentet) 

Fylkeseldrerådet har ingen sterke synspunkter på om alternativ a. (en generell bestemmelse i 

kommuneloven) eller alternativ b. (en egen felles særlov) er å foretrekke. Men vi er positive 

til at bestemmelser om medvirkning samles i en lov underlagt ett departement.  

Likebehandling av medvirkningsorganer( s. 7-8 i dokumentet) 

Ei problemstilling som løftes fram i høringsdokumentet, er spørsmålet om rådgivende organ 

skal likebehandles, eller om rådgivende organ for ungdom skal særbehandles i den forstand at 

de skal stå fritt til å uttale seg om alle saker i kommunen og evt få beslutningsmmyndighet, 

forslags- og/eller innstillingsrett.  

Fylkeseldrerådet mener at det er viktig at rådgivende organ likebehandles. Vi mener at et 

medvirkningsorgan for ungdom må ha samme posisjon og status i den kommunale saksgang 

og organisasjon som eldreråd og råd for likestilling av funksjonshemmede har. 

Likebehandling er et godt, demokratisk prinsipp som bør gjelde også her. Vi har møtt 

argumentet om at medlemmer i eldreråd og råd forlikestilling av funksjonshemmede har 

stemmerett i motsetning til medlemmer av ungdomsråd. Men dette mener vi er irrelevant i 

denne sammenhengen. 



Når det gjelder spørsmålet om geografisk tilhørighet, så mener fylkeseldrerådetat ungdom 

som velges inn i ungdomsråd eller lignende, må bo i den aktuelle kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

For fylkeseldrerådet i Nordland 

Kari Sletten 

Leder.  


