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Uttalelse fra Re barne- og ungdomsråd – Sak 13/1969 Høring: ”Lovfesting av 

medvirkningsordning for ungdom - Høringsfrist 25. november 2013. 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunal- og regionaldepartement har i samarbeid med Arbeidsdepartementet og  

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendt ut et høringsnotat om lovfesting av 

medvirkningsordninger for ungdom. I den sammenheng ønsker Re barne- og ungdomsråd 

komme med følgende uttalelse:   

 

Re barne- og ungdomsråd ga i 2012 følgene uttalelse på høring ang lovfesting av ungdomsråd 

knyttet til NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning:  

 

Re barne- og ungdomsråd mener at alle kommuner burde ha ungdomsråd, men er usikker på 

om det bør lovfestes. Tror likevel at de kommunene som ikke har kan hjelpes til å komme i 

gang med etablering av ungdomsråd gjennom lovfesting.  

 

Dagens barne- og ungdomsråd er sikrere i sin mening denne gangen. I barne- og 

ungdomsrådets møte 18.10.13 var det bred enighet om at det helt klart vil være en styrke for 

ungdoms medvirkning og lovfeste dette i en ordning for ungdomsmedvirkning. 

 

Barne- og ungdomsrådet er enig i at en lovfestet ordning må gi handlingsrom for gode lokale 

løsninger, og må være såpass fleksibel slik at regelverket ikke er til hinder for gode løsninger 

på ungdommens premisser.  

 

Representanter til Re barne- og ungdomsråd velges fra barneskolen og ungdomsskolen. Det 

fungerer veldig bra i vår kommune, men vi opplever likevel at det blir et tomrom etter 

ungdomskolen og fram til 18 år. Re kommune er derfor nå i tenkeboksen på hvordan vi også 

kan fange opp engasjerte ungdom herfra til og bli med i rådet. Derfor er barne- og 

ungdomsrådet enig i at en valgordning bør sikre ungdom både i ungdomskolealder og eldre 

ungdommer, og at grensen går ved 18 år. Etter det har man, som det står i høringsnotatet, en 

mulighet til å delta på andre arenaer.    

 

Med vennlig hilsen 

 

Re barne- og ungdomsråd 
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