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LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM - HØRING  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Forslag til høringsuttalelse (side 4 i saksfremlegget) vedtas og oversendes Kommunal- og 
regionaldepartementet. 
 
 
Behandling 
Ungdomsrådet uttalelse til Formannskapet, behandlet i møte 18.11.2013, ble lagt fram på 
møtet: 
 
Forslag til høringsuttalelse (side 4 i saksfremlegget) vedtas og oversendes Kommunal- og 
regionaldepartementet med følgende endring: 
 
Ungdomsrådet har en øvre aldersgrense på 20 år, dvs. at medlemmene i Ungdomsrådet 
sitter ut det kalenderåret de fyller 20 år. 
 
Formannskapet sluttet seg enstemmig til ungdomsrådets uttalelse. 
 
Formannskapets vedtak:  
Forslag til høringsuttalelse (side 4 i saksfremlegget) vedtas og oversendes Kommunal- og 
regionaldepartementet med følgende endring: 
 
Ungdomsrådet har en øvre aldersgrense på 20 år, dvs. at medlemmene i Ungdomsrådet 
sitter ut det kalenderåret de fyller 20 år. 
 
Melding om vedtak sendt: Kommunal- og regionaldepartementet, ungdomsrådets leder, 
ordfører. 
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HØRINGSUTTALELSE FRA RAKKESTAD KOMMUNE ANG. LOVFESTING AV 
MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM  
 
Rakkestad kommune er positiv til en lovfesting av medvirkningsorgan for ungdom.  
Erfaringene i Rakkestad er at Ungdomsrådet kan ha like stor innflytelse som 
medvirkningsorgan som et kommunalt organ med ordinært valgte representanter. Et 
ungdomsråd bør kunne være fleksibelt i forhold til skifte av medlemmer ut i fra målgruppas 
organisasjonstilknytning, klassetrinn og flytting. Et ordinært valgt kommunalt råd har andre 
regler i forhold til fritak mv. som ikke virker hensiktsmessig for et ungdomsråd og et ordinært 
kommunalt råd har også andre regler i forhold til valgbarhet (for eksempel alder).  
Rakkestad kommune mener at et ungdomsråd i utgangspunktet skal ha de samme 
rettigheter og plikter som et Eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne. I 
tillegg kan de få en kontaktperson i kommunens administrasjon som kan orientere om hvilke 
saker som er til politisk behandling til enhver tid. Ut fra den informasjonen kan 
ungdomsrådet be om å få uttale seg til saken, uavhengig av sakens art. Dette gir et 
ungdomsråd en noe sterkere posisjon enn Eldreråd og råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne.  
I Rakkestad kommune er Ungdomsrådet et «bruker- og interesseutvalg» til Kultur- og 
oppvekstutvalget. Det er dette utvalget som i første rekke behandler saker relatert til 
ungdom. Saker som skal behandles i utvalget og som kan omhandle ungdom, blir fremmet 
for Ungdomsrådet først og Ungdomsrådet gir en uttalelse til saken. Uttalelsen følger saken 
gjennom hele behandlingen videre. Ungdomsrådet uttaler seg også til budsjett- og 
planforslag før behandling i kommunestyret. Ungdomsrådets leder har i tillegg møte- og 
talerett i det hovedutvalget som behandler saker ang. ungdom. Rakkestad kommune 
anbefaler denne ordningen videre.  
Rakkestad kommune mener at et Ungdomsråd bør ha uttalerett i alle saker som har/kan ha 
med ungdom og ungdommens situasjon å gjøre. Ved å behandle en sak de får seg forelagt 
grundig kan det gis en uttalelse om saken som kan ha betydning for den videre behandlingen 
i råd, utvalg, formannskap og kommunestyre. Rakkestad kommune tror ikke det er riktig å gi 
et ungdomsråd med medlemmer ned til 13 år beslutningsmyndighet, forslags- eller 
innstillingsrett.  
Ungdomsrådet bør være et råd tilknyttet det politiske organet som behandler flest saker som 
har med barn og ungdom å gjøre. I mange kommuner kan dette være flere utvalg evt. 
formannskap, og ungdomsrådene bør kunne gi uttalelse til beslutningsorganet uavhengig av 
kommunens organisering.  
Rakkestad kommune mener det er en god ordning å velge medlemmer til ungdomsråd fra 
skoler, organisasjoner og fra miljøer som ikke er organisert. Rakkestad kommune vil ta fram 
egne retningslinjer som eksempel: Medlemmer fra skolene (7. trinn, samt elevråd ved 
ungdomsskolen), medlem fra idrettsorganisasjoner, fra sang- og musikkorganisasjoner, fra 
andre foreninger som organiserer ungdom og fra brukergruppen ved aktivitetshuset eller 
andre miljøer utenom organisert foreningsliv.  
Rakkestad kommune mener at kommunestyret ved hver ny kommunestyreperiode velger et 
ungdomsråd og hvilke grupperinger dette skal bestå av – uten å velge navn. Skolene, 
organisasjonene m.v. velger selv representanter for inntil 4 år (kommunestyreperioden). 
Dersom det velges fra et bestemt klassetrinn, må det velges representanter fra skolene hvert 
Rakkestad kommune  
 



år. For organisasjonene må det foretas nyvalg dersom en representant til ungdomsrådet går 
ut av organisasjonen, flytter el.l.  
Ungdomsrådet bør selv kunne velge leder og nestleder hvert år dersom det er nødvendig ut 
fra rådets sammensetning.  
Det bør hvert år meldes til formannskapet evt. et annet politisk organ hvem som er 
medlemmer, leder og nestleder i ungdomsrådet.  
Ungdomsrådet bør ha en øvre aldersgrense på 20 år (kan fylle 20 år i løpet av 
kommunestyreperioden). Dette begrunnes med at det kan bli for stor aldersforskjell fra de 
yngste til de eldste i rådet dersom aldersgrensen f.eks. er 23 år. Personer over 18 år har 
andre kanaler de kan benytte for å fremme sine interesser, for eksempel gjennom politisk 
delaktighet og deltakelse ved valg. 


