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Høring. Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom

Vedlegg
1. Høringsbrev og høringsnotat
2. Uttalelse fra Elev- og lærlingeombudet

Bakgrunn for saken

Kommunal og regionaldepartementet har i samarbeid med Arbeidsdepartementet og Barne-
likestillings- og inkluderingsdepartementet sendt et høringsnotat om lovfesting av 
medvirkningsordning for ungdom. Det blir i denne omgang ikke foreslått noen 
lovbestemmelser, men skissert noen problemstillinger de ønsker synspunkter på. Både 
hvilke erfaringer fylkeskommunen har, og hva en lovfesting bør regulere, ønskes det 
tilbakemelding på.

Fakta

Det er lovregulert plikt til å ha medvirkningsordninger for eldre og for personer med nedsatt 
funksjonsevne. I tillegg har Østfold fylkeskommune Flerkulturelt råd og Ungdommens 
fylkesråd. Sistnevnte vil oppfordres til å avgi egen høringsuttalelse i tråd med føringer gitt i 
høringsnotatet.

Fylkesrådmannens vurdering

Fylkesrådmannen er tilfreds med organiseringen og hvordan Ungdommens fylkesråd 
fungerer i Østfold fylkeskommune. En lovregulering ønskes likevel velkommen slik at 
ungdom sikres en medvirkningsarena i alle kommuner og fylkeskommuner. 

Lovreguleringen må ses i sammenheng med de andre brukerrådene, og bør samles i en felles 
regulering i kommuneloven. Kravet om at det skal være brukerråd, eller andre 
medvirkningsarenaer, må lovreguleres, men organiseringen kan overlates til den enkelte 
kommune. Lokal frihet til å finne gode løsninger vil styrke lokaldemokratiet og redusere 
opplevelsen av byråkratisering som en detaljregulering kan skape. Videre vil det sikre at 
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eksisterende gode lokale løsninger kan videreføres. Det er også et poeng at de ulike 
brukergruppene ofte er interessert i de samme temaene og det bør være anledning til og ad 
hoc kunne arrangere felles arena f.eks. på temaer som kollektivtransport eller universell 
utforming.

Fylkesrådmannen vil oppfordre til at departementet samtidig vurderer om 
medvirkningsarena for flerkulturelle bør være en del av samme det lovarbeidet.

Slik fylkesrådmannen ser det bør det ikke skilles på hvilken posisjon og status de ulike
brukerrådene har. Alle bør få anledning til å uttale seg i enhver sak som er til politisk 
behandling, og alle saker som berører interessene det enkelte råd ivaretar skal legges fram 
for vurdering og eventuell uttalelse. For å sikre dette kan det bestemmes at sakslisten for 
politisk behandling skal legges frem for rådene til orientering. Videre bør alle brukerrådene 
ha anledning til å avgi uttalelser, anmodninger og råd om enhver sak eller ethvert tema til de 
politiske arenaene. 

Noen egen beslutningsmyndighet bør ingen av rådene gis i lovreguleringen, men de kan gis 
slik myndighet av kommunestyre/fylkesting i særlige tilfeller. F.eks. er det i Østfold 
fylkeskommune gitt anledning til å dele ut pris for universell utforming, og fordeling av 
driftsstøtte til funksjonshemmedes organisasjoner basert på fylkestingets bevilgning. Videre 
er det i noen grad gitt anledning til å disponere over eget budsjett. Slik fullmakt bør trolig 
begrenses for ungdomsrådet pga. alder. De som ikke er myndige kan bare i begrenset 
omfang ansvarliggjøres, og i ytterste konsekvens vil foresatte kunne bli økonomisk ansvarlig.

Når det gjelder utvelgelseskriterier og valgordning for representasjon i de ulike 
brukerrådene, kan dette overlates til det enkelte kommunestyre/fylkesting å bestemme. 
Noen sentrale føringer for å sikre god bredde i representasjonen kan likevel med fordel gis. 
Både kjønn, geografi og ulike interesser bør være representert. For ungdomsperspektivet vil 
bredde i alder sikre representasjon fra både ungdomsskole og videregående opplæring. 
Dersom det bestemmes en øvre aldersgrense sentralt, bør den settes høyere enn 18 år for å 
sikre også hensyn til kontinuitet og kompetanseoverføring. At de over 18 har mulighet for å 
delta på andre arenaer kan ikke tillegges betydning siden dette også gjelder for alle de øvrige
representantene i de andre brukerrådene. En nedre aldersgrense synes overflødig.

For ungdomsrådene bør det fastsettes en kortere fungeringstid enn de 4 årene som gjelder 
for de andre rådene. Årsaken for det er åpenbar siden endringer i bosted og livssituasjon for 
øvrig raskt inntrer for denne aldersgruppen. En ordning med 2 års fungeringsperiode, og 
hvor halvparten er på valg hvert år, synes fornuftig. Også her kan reguleringen overlates til 
lokal nivå som kan tilpasse øvrige lokale valg som gjøres.

En særskilt begrunnelse for å regulere stor lokal frihet er at det er ulikt i hvilken grad den 
enkelte kommune har tjenesteproduksjon som er av interesse for de ulike brukergruppene. 
Her vil det være stor forskjell på primærkommuner og fylkeskommuner, og det vil også være 
interkommunale løsninger for enkelte tjenesteområder som kan påvirke hvordan 
brukerrådene bør organiseres.
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Fylkesrådmannens forslag til innstilling

Østfold fylkeskommune slutter seg til forslaget om en felles lovregulering av 
medvirkningsorganer. Lovreguleringen må ses i sammenheng, og bør samles i en felles 
regulering i kommuneloven. Kravet om at det skal være brukerråd, eller andre 
medvirkningsarenaer, må lovreguleres, men organiseringen kan overlates til den enkelte 
kommune. 

Slik Østfold fylkeskommune ser det bør det ikke skilles på hvilken posisjon og status de ulike 
brukerrådene har. Alle bør få anledning til å uttale seg i enhver sak som er til politisk 
behandling, og alle saker som berører interessene det enkelte råd ivaretar skal legges fram 
for vurdering og eventuell uttalelse. For å sikre dette kan det bestemmes at sakslisten for 
politisk behandling skal legges frem for rådene til orientering. Videre bør alle brukerrådene 
ha anledning til å avgi uttalelser, anmodninger og råd om enhver sak eller ethvert tema til de 
politiske arenaene. 

Noen egen beslutningsmyndighet bør ingen av rådene gis i lovreguleringen, men de kan gis 
slik myndighet av kommunestyre/fylkesting i særlige tilfeller. Slik fullmakt bør begrenses for 
ungdomsrådet pga. alder.

Når det gjelder utvelgelseskriterier og valgordning for representasjon i de ulike 
brukerrådene, kan dette overlates til det enkelte kommunestyre/fylkesting å bestemme. 
Noen sentrale føringer for å sikre god bredde i representasjonen kan likevel med fordel gis.
Både kjønn, geografi og ulike interesser bør være representert. 

Dersom det bestemmes en øvre aldersgrense for ungdomsrådene sentralt, bør den settes 
høyere enn 18 år for å sikre også hensyn til kontinuitet og kompetanseoverføring. En nedre 
aldersgrense synes overflødig.

For ungdomsrådene bør det fastsettes en kortere fungeringstid enn de 4 årene som gjelder 
for de andre rådene. En ordning med 2 års fungeringsperiode, og hvor halvparten er på valg 
hvert år, synes fornuftig. Også her kan reguleringen overlates til lokal nivå som kan tilpasse 
øvrige lokale valg som gjøres.

Det er stor forskjell på tjenesteproduksjonen i primærkommuner og fylkeskommuner, og det 
vil også være interkommunale løsninger for enkelte tjenesteområder som kan påvirke 
hvordan brukerrådene bør organiseres. Dette er ytterligere en begrunnelse for at det bør 
overlates til lokalt nivå å finne gode løsninger og en organisering som er tilpasset den lokale 
virkelighet.

Sarpsborg, 26. september 2013

Atle Haga Olav Nyhus
fylkesrådmann seksjonsleder juridisk seksjon



Fylkestingets behandling:

Saksordfører: Rune Fredriksen (Ap)

Debatten i saken ble holdt under fellesmøtet med Ungdommens fylkesråd.

Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende endringsforslag:
Østfold fylkeskommune ønsker økt ungdomsmedvirkning og er fornøyd med vårt 
ungdomsråd, men ser det ikke som nødvendig å lovfeste ordningen.

Omforent forslag:
Innspillet fra Ungdommens fylkesråd sendes som eget høringssvar.

Votering:
Ved alternativ votering ble fylkesutvalgets innstilling vedtatt med 21 mot 14 stemmer avgitt 
for Simen Nords forslag (H, FrP).
Fylkestinget sluttet seg til forslaget om å legge ved innspillet fra UF ved fylkeskommunens 
høringssvar.

Fylkestingets vedtak 23.10.2013:

Østfold fylkeskommune slutter seg til forslaget om en felles lovregulering av 
medvirkningsorganer. Lovreguleringen må ses i sammenheng, og bør samles i en felles 
regulering i kommuneloven. Kravet om at det skal være brukerråd, eller andre 
medvirkningsarenaer, må lovreguleres, men organiseringen kan overlates til den enkelte 
kommune. 

Slik Østfold fylkeskommune ser det bør det ikke skilles på hvilken posisjon og status de ulike 
brukerrådene har. Alle bør få anledning til å uttale seg i enhver sak som er til politisk 
behandling, og alle saker som berører interessene det enkelte råd ivaretar skal legges fram for 
vurdering og eventuell uttalelse. For å sikre dette kan det bestemmes at sakslisten for politisk 
behandling skal legges frem for rådene til orientering. Videre bør alle brukerrådene ha 
anledning til å avgi uttalelser, anmodninger og råd om enhver sak eller ethvert tema til de 
politiske arenaene. 

Noen egen beslutningsmyndighet bør ingen av rådene gis i lovreguleringen, men de kan gis 
slik myndighet av kommunestyre/fylkesting i særlige tilfeller. Slik fullmakt bør begrenses for 
ungdomsrådet pga. alder.

Når det gjelder utvelgelseskriterier og valgordning for representasjon i de ulike brukerrådene, 
kan dette overlates til det enkelte kommunestyre/fylkesting å bestemme. Noen sentrale 
føringer for å sikre god bredde i representasjonen kan likevel med fordel gis. Både kjønn, 
geografi og ulike interesser bør være representert. 

Dersom det bestemmes en øvre aldersgrense for ungdomsrådene sentralt, bør den settes 
høyere enn 18 år for å sikre også hensyn til kontinuitet og kompetanseoverføring. En nedre 
aldersgrense synes overflødig.



For ungdomsrådene bør det fastsettes en kortere fungeringstid enn de 4 årene som gjelder 
for de andre rådene. En ordning med 2 års fungeringsperiode, og hvor halvparten er på valg 
hvert år, synes fornuftig. Også her kan reguleringen overlates til lokal nivå som kan tilpasse 
øvrige lokale valg som gjøres.

Det er stor forskjell på tjenesteproduksjonen i primærkommuner og fylkeskommuner, og det 
vil også være interkommunale løsninger for enkelte tjenesteområder som kan påvirke 
hvordan brukerrådene bør organiseres. Dette er ytterligere en begrunnelse for at det bør 
overlates til lokalt nivå å finne gode løsninger og en organisering som er tilpasset den lokale 
virkelighet.

Følgende hadde ordet i saken: Rune Fredriksen, Simen Nord, May Hansen, Elin Tvete, 
Frederikke Stensrød, Siv Jacobsen og Gunnel Edfeldt.
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