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Lovfesting  av medvirkningsordning for ungdom -  Høring

Porsanger kommune viser til telefonsamtale med saksbehandler Nina Britt Berge, hvor det ble
gitt utsatt høringsfrist. Oversender med dette kommunens vurdering av de problemstillinger som
ble reist i høringsnotatet. Porsanger kommune har behandlet høringen administrativt, i tillegg har
dokumentet vært til behandling i ungdomsrådet for deres uttalelse.

Un domsrådet s iller inn føl ende unkter til hørin en:

1) Det er viktig å ivareta at man er ett interesseorgan. Ungdomsråd bør stå likt med andre
råd som eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
2) Ja, ungdomsrådet bør få formell beslutningsmyndighet.
3) Ja, ungdomsrådet bør få forslags- og innstillingsrett. Man blir tatt mer seriøst hvis man
kommer direkte til kommunestyret, dette er også med på å ikke endre for mye på innholdet i det
vi mener. Flere ledd gir mer kluss.

Porsan er kommunes hørin ssvar:

Porsanger kommune støtter departementets vurdering om at det bør foretas en gjennomgang og
harmonisering av regelverk for medvirkningsorganer. Alternativ a, synes mest hensiktsmessig
med tanke på å kunne gi rådene like rettigheter, men samtidig ivareta de nødvendige forskjellene
mellom eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdomsråd. Spesielt for
ungdomsrådet vil det være nødvendig å gi kommunene handlingsfrihet til å tilpasse ordninger
etter lokale forhold. At ungdommen får jobbe på egne premisser og ha løsninger som kan
tilpasses raskt de enkelte råd og kommuner, kan være avgjørende for å holde engasjementet i
gang og gjøre ungdomsrådene funksjonelle over tid. Målet må være å finne en ordning som har
rom for at kommunene raskt kan gjøre endringer i struktur når en ser at det er nødvendig. Man
kan oppleve at en måte å organisere ungdomsrådet på fungerer godt for en lengre periode, men
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vil trenge oppdatering underveis for å hindre at engasjementet dør ut, eller at en må tenke nytt
med tanke på rekruttering.

Porsanger kommune er av den mening at ungdomsrådene skal ved lovfesting, fortsette å være et
medvirknings og interesseorgan, men med like rettigheter som for eldreråd og kommunalt råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsrådet har ved anledninger ytret ønsket om å ha
forslag og/eller innstillingsrett til alle kommunale utvalg og til kommunestyret. PK viser til
kommunalt delegasjonsreglement per 26.09.2013 for de rettigheter som så langt er gitt i vår
kommune:

« DELEGASJON TIL UNGDOMSRÅDET
Delegasjon  i henhold til kommunelovens§ 10 nr. 2:

I medhold av§ 10, nr. 2 i kommuneloven gir kommunestyret Ungdomsrådet myndighet til

å uttale seg i saker som gjelder rådets ansvarsområde. Rådet har ikke
innstillingsmyndighet i saker overfor andre utvalg eller kommunestyre. Rådet har kun
møte- og talerett i kommunestyret og sektorstyrene. »

Med tanke på valgordning oppleves det vanskelig å finne en ordning som fungerer 100% til
enhver tid.  En valgordning lik de andre lovpålagte rådene vil være nesten umulig å gjennomføre.
Ungdom er i en livsfase hvor ting endrer seg raskt.  Interesser endrer seg,  engasjement endrer seg
og i de aller fleste distriktskommuner må ungdom i en alder av 16 flytte for å ta utdanning. Dette
medfører at sammensetningen av et ungdomsråd vil endre seg fra år til år,  og kan også endre seg
i løpet av ett år.
Ungdomsrådet selv har,  gjennom arbeid med eget reglement,  sagt at det er ønskelig med en så
demokratisk prosess som mulig.  Det er av Porsanger kommunes mening at en valgordning bør
tilstrebe å fange opp så mange som mulig,  men at en først og fremst skal få med seg de som
ønsker og vil være en del av ungdomsrådet,  fremfor at det organisatoriske ivaretas.  Med andre
ord kan det være mest hensiktsmessig at valgordningen ikke fastsettes ved lov eller reglement,
men er mer å anse som en retningslinje som settes opp lokalt.
Porsanger kommune har valgt å kombinere NOU2011:20 Ungdom,  makt og medvirknings
anbefaling og ungdomsrådets eget ønske om en demokratisk prosess.  Kommunen praktiserer i
dag en valgordning med reserverte plasser til alle våre skoler, inkludert videregående.  I tillegg er
det åpnet for valg der ungdom fra lag, foreninger,  lærlinger,  uorganisert ungdom og minoriteter
med fler,  kan nå gjennom.  Til forskjell fra de andre lovpålagte rådene er ikke kommunestyret
avgjørende organ i ungdomsrådets sammensetning.  Kommunen har ikke tatt stilling til hva dette
har å si for kommunestyrets «eierskap»  til rådet,  det har i hovedsak vært prioritert å følge «for
ungdom,  av ungdom»-prinsippet.

Ungdomsrådet i Porsanger har gjennom behandling av sitt reglement definert valgbar ungdom fra
8.klasse til og med 20 år. De har videre definert at ungdom med stemmerett ikke har en nedre
aldersgrense, men en øvre aldersgrense på 20 år. Porsanger kommune velger her å følge
ungdomsrådets anbefaling.

Behov for samtykke fra foresatte er stadig et usikkerhetsmoment. Kommunen ser absolutt
behovet for felles løsning og retningslinjer på en slik problemstilling, og at en der følger
gjeldende lover. Barneloven synes som en god løsning.
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Ungdom som velges inn bør bo i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, men etter
kommunens skjønn kan det ikke settes som ett krav. Ungdom som er folkeregistret i den aktuelle
kommunen, men av ulike årsaker periodevis oppholder seg utenfor kommunegrensen på grunn av
studier eller annet, kan fortsatt ha mye å bidra med og ha nære bånd til sin hjemkommune.
Praktisk sett kan det være vanskelig, men en slik problematikk vil som oftest løse seg selv ved at
ungdom som bor utenfor kommunen, og av den grunn ikke har mulighet til å delta aktivt, av egen
vilje ikke stiller til valg i ungdomsrådet, eller frasier seg sitt verv.

Det er også vanskelig å sette som krav at ungdommen må ha folkeregistret adresse i den aktuelle
kommunen slik det praktiserer i kommunestyret. Ungdomsrådet i Porsanger har i dag
medlemmer som er borteboende elever som studerer her. Disse ungdommene er en del av vårt
samfunn like fullt som våre fastboende ungdommer og bør i den grad ha lik rett til å påvirke sin
hverdag. Ungdomsrådet oppleves også som en god måte å integreres i vertskommunen.

Porsanger kommune er positiv til en lovfesting av medvirkningsordning for ungdom.
Ungdomsråd er ett viktig organ som gir barn og unge tilgang til å påvirke sin hverdag i henhold
til FNs barnekonvensjon. PK ønsker imidlertid å påpeke at å drifte et ungdomsråd på en optimal
måte krever noe mer ressurser enn det tar å drifte de råd og utvalg en har i dag. Behovet for
opplæring er blant annet større og må foretas oftere. Ungdomsråd er for mange første møte med
demokratiet, med politikken og med kommunestrukturen og en viss minimum med opplæring må
gis slik at medlemmene får en grunnleggende forståelse for hva de er en del av. Der det er
kommunens ansvar å sørge for opplæringer, vil dette medføre kostnader.
Videre har ungdomsrådet også ett stort behov for oppfølging, råd og veiledning på alt fra
saksgang og mediehåndtering til konfliktløsning internt. Porsanger kommune ønsker at det i
prosessen med en lovfesting av medvirkningsordning for ungdom også tas stilling til behovet for
ressurser til koordinering av ordningen på både fylkeskommunalt og kommunalt nivå.
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