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Utskrift til:
• Kommunal-  og regionaldepartementet

LOVFESTING AV MED VIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM - UTTALELSE
FRA NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

Sammendrag:

Kommunal- og regionaldepartementets høringsnotat vedr. lovfesting av medvirkningsordning
for ungdom, legges fram for Nordre Land Ungdomsråd for uttalelse. Rådmannen ser det som
viktig at Ungdomsrådet får anledning til å uttale seg på fritt grunnlag og legger saken fram
uten innstilling.

Vedlegg:

• Høringsnotat fra Kommunal- og regionaldepartementet vedr. «lovfesting av
medvirkningsordning for ungdom», datert 20.08.13.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

• Ingen.

Saksopplysninger:

Nordre Land kommune mottok i august 2013 brev med høringsnotat fra Kommunal- og
regionaldepartementet vedr. lovfesting av medvirkningsordning for ungdom. Høringsnotatet
er vedlagt saken.

Departementet ber kommuner og fylkeskommuner om tilbakemelding hvilke erfaringer som
er gjort med ulike typer ungdomsmedvirkning og hva de mener en lovfestet
medvirkningsordning for ungdom bør inneholde. Departementet ber særlig kommunen sørge
for at ungdomsrådet får anledning til å avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser blir publisert på
departementets nettsider. Frist for innsending av uttalelser er satt il 25. november 2013.
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Vurdering:

Rådmannen oppfatter det som både riktig og viktig at ungdomsrådet får anledning til å sette
seg godt inn i saken, slik at rådet får et godt utgangspunkt for å utforme en selvstendig
uttalelse. Rådmannen foreslår derfor at saken legges fram for ungdomsrådet uten forslag til
vedtak. Videre foreslår rådmannen at administrasjonen, som innledning til en påfølgende
diskusjon, går igjennom høringsnotatet på ungdomsrådets møte. Rådmannen antyder også at
gruppearbeid kan være en aktuell arbeidsform, men at ungdomsrådet selv bør ta stilling dette
på møtet.

Administrasjonens innstiling:

Rådmannen vil råde Ungdomsrådet å fatte slikt vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

NORDRE LAND KOMMUNE,  den 12. september 2013.

Jarle Snekkestad
Rådmann

Svein Ladehaug

Behandling/vedtak i Nordre  Land Ungdomsråd den 19.09.2013 sak 16/13

Behandling:

Møtesekretæren gikk gjennom høringsnotatet. Etter påfølgende diskusjon ble uttalen nedenfor
enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordre Land Ungdomsråd mener det er unødvendig å lovfeste medvirkningsorgan for
ungdom. Ungdomsrådet mener at det særlig i mindre kommuner kan virke kunstig og mot sin
hensikt å etablere et medvirkningsorgan for ungdom, og at det derfor fortsatt bør være opp til
den enkelte kommune å bestemme om kommunen skal ha et medvirkningsorgan, og hvordan
dette eventuelt skal velges/settes sammen.

Rett utskrift:
19. september 2013

.--

....


