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Høring på lovfesting av ungdomsråd 

 

Innledning 

Det er svært viktig og helt nødvendig at det kommer på plass en lovfesting av ungdomsråd. Et 

medvirkningsorgan for ungdom vil ved en lovfesting tydeliggjøre behovet og forplikte kommunene til 

å benytte seg av ungdommen i viktige saker som angår ungdom.  

Arbeidet som gjøres i ungdomsrådene må ha rom for ulike metoder og arbeidsformer. Kanskje mest 

fordi ungdom er en gruppe som er spontane og lite statiske i arbeidet sitt.  

 

 Hvordan regulere en medvirkningsordning for ungdom?  

Gruppa støtter ideen om en felles lov for de ulike lovpålagte rådene i kommunene. Vi anser det som 

meget viktig at loven ikke er til hinder for lokale tilpasninger. Loven må være så generell at den gir 

kommunene handlingsrom til å finne lokale, gode løsninger.  

 

Gruppa støtter alternativ a, til forslaget om nytt regelverk.  

 

Gruppa mener det er riktig å holde på ideen om at ungdomsrådene skal være medvirkningsorganer 

og ha tale og forslagsrett, ikke en beslutningsmyndighet - i andre saker enn de som angår rådet helt 

konkret. For ungdomsråd er skoleringsdelen av det å sitte i ungdomsråd også viktig. Ungdomsrådet 

skal ha muligheten til å uttale seg om alle aktuelle saker som skal behandles/drøftes i kommunen. 

 

Gruppa støtter videre det siste kulepunkt forslaget på side 7 i høringen. «Ut over dette er de kun 

rådgivende organ som ikke kan få delegert formell myndighet eller forslagsrett for folkevalgte 

organ».  

 Det som er viktig for et medvirkningsorgan for ungdom er en reel mulighet til å være med å 

medvirke. I dag opplever nok mange ungdommer organet som lite dynamisk og litt lite satt 

pris på. Å bli tatt på alvor, bli hørt og bli skolert er viktige elementer i arbeidet med 

ungdomsråd.  
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 Gruppa vil også presisere hvor viktig det er med en tilstrekkelig sekretær funksjon for 

ungdomsrådet. Arbeidet blir i alt for mange kommuner ikke prioritert, det gir ikke gode 

rammevilkår for rådene. En sekretær som tett kan følge opp arbeidet i ungdomsrådet er helt 

nødvendig for å få til kontinuiteten av arbeidet i ungdomsrådet.    

Det bør ikke legges opp til å gi ungdomsrådene formell beslutningsmyndighet, utover de interne 

avgjørelsene ungdomsrådet må ha rom for. For eksempel ved utdeling av midler til ulike 

ungdomsprosjekter, valg av arbeidsutvalg og høringsinnspill.  

 

Medvirkningsorganet for ungdom bør ikke tillegges forslags- og innstillingsrett. Medvirkningsorganet 

bør ha en funksjon som hørings instans i kommunens ulike fora.  

 

 Utvelgelseskriterier  

I NOU 2011:20 foreslår man følgende «Utvalget anbefaler at skolen, frivillige, organisasjoner og 

fritidsklubber velger et visst antall medlemmer hver. I tillegg til at ungdomsrepresentantene også 

bør rekrutteres gjennom et tilfeldig utvalg blant ungdom som ikke er organisert i noen 

organisasjon etc.» Vi støtter dette forslaget. Det er viktig å ikke gjøre valg av representanter til 

medvirkningsorganet for komplisert. Å få med ungdommer som er engasjerte fra alle 

samfunnsgrupper er det viktigste.  

 

 Valgordning  

Gruppa foreslår å benytte en valgordning til medvirkningsorganet som er en periode på to år. 

Ved å ha ungdommene inne i to går gir det mer kontinuitet og stabilitet. Flere aldersgrupper i 

ungdomsrådet må tilstrebes, for eksempel gjennom valg både i grunnskolen og videregående 

skoler.  

 

Gruppa mener ungdommene bør være i alderen; storskole og oppover, fram til de har fylt 20 eller 21 

år. Ungdom er ikke ferdig med å være ungdom når det er 18 år og bør derfor ha muligheten til å 

bidra inn i medvirkningsorganet i en lenger periode.  

Barn under 15 år bør etter vår mening kunne velges inn i medvirkningsorganet. Sekretær for 

medvirkningsorganet bør ha som en av oppgavene å sende et informasjonsbrev til foresatte for å 

informere om vervet når barn under 15 år er valgt inn.  

 

Gruppa mener videre at ungdom som sitter i medvirkningsorganet må bo i den aktuelle kommunen 

eller fylkeskommunen.  

 

Oppsummert 

Sekretærfunksjonen: Stilling må være stor nok til å kunne følge opp medvirkningsorganet på en 

tilfredsstillende måte, bl.a. i form av å være en god støttespiller og ressursperson.  

Oppgaver: medvirkningsorganet må ha en tydelig rolle i kommunestrukturen. Organet må få 

muligheten til å reelt kunne være med å påvirke, samt at dette må være et viktig skoleringsorgan. Å 

bli tatt med og å se nytteverdien er viktige stikkord.  



Mandat/myndighet: Medvirkningsorganet gis ikke noen beslutningsmyndighet utover behovet for å 

treffe beslutninger internt i organet. For eksempel ved valg til arbeidsutvalget og utdeling av egne 

midler.  

Lovteksten: Det er viktig at ikke lovteksten er for snever i forhold til hvordan medvirkningsorganet 

organiseres ute i kommunene og fylkene. Det må være rom for lokal praksis som fungerer i tråd med 

hovedlinjene i lovteksten.  

Valgbarhet: Velges for en periode på to år. Kommunene må selv avgjøre sammensetningen av 

medvirkningsorganet herunder antall representanter og hvor de velges fra.. Også barn under 15 år 

bør kunne velges inn, men da med en godkjenning av foresatte. Øvre aldersgrense bør settes til 20 

eller 21 år.  

Fravær: Det bør reflekteres rundt fraværsproblematikk for ungdom som ønsker å engasjere seg i et 

medvirkningsorgan. I dag er det mange engasjerte ungdommer som sliter med høyt fravær på skolen 

pga. møter i medvirkningsorganet. Ønsker vi at ungdoms skal engasjere seg, bør det i større grad 

legges til rette for dette. Det ligger mye god opplæring i å være engasjert i et medvirkningsorgan.  
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