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Høringsuttalelse- Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom 
 
I Sarpsborg har vi  22 skoler hvorav 12 er barneskoler, 2 er kombinert barne- og 
ungdomsskoler, 4 er ungdomsskoler og 4 er videregående skoler. Ungdommens 
bystyre består av til sammen 44 representanter fra alle Sarpsborg skolene, og 
skolene stiller med 2 representanter hver. UBY møtes en skoledag i måneden. Her 
arbeider UBY med ulike saker i 5 faste arbeidsgrupper som er satt sammen på tvers 
av kjønn, skole og alder. 
 
Sarpsborg kommune og UBY er høringsinstans ift. høringen som omhandler 
lovfesting av medvirkningsordning for ungdom. UBY arbeidet med høringen på 
UBY møtet den 23.oktober 2013. Uttalelsen fra UBY gis som referatsak til det 
ordinære bystyret.  
 
Voksenkontakt for UBY Siri Anette Larsen holdt en innføring om høringsnotatet og 
bakgrunnen for  forslaget om lovfestingen. UBY arbeidet deretter i sine faste 
arbeidsgrupper med konkrete spørsmål knyttet til høringen.  

 

 Bør en medvirkningsordning for barn og unge lovfestes? Hvorfor? 

 Burde en slik ordning ha sterkere posisjon og mer påvirkningskraft enn de har 

i dag?  Burde kommunen og politikerne ta mer hensyn til hva barn og unge 

mener? 

 På hvilken måte kan det gjøres? 

 Hvordan bør valg av representanter foregå? 

 Hvordan kan vi sikre et mangfold, at alle barn og unge blir representert i en 

slik ordning? 

 Hvor lenge av gangen bør representantene sitte i en slik ordning? 

 Bør det være en øvre og en nedre aldersgrense? 
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UBY skrev ned sine svar og framførte gruppearbeidet i plenum; 
 
Gruppe 1: 
«En medvirkningsordning burde lovfestes. Vi er en stor del av samfunnet og 
burde være med på å bestemme over vår hverdag. Vi burde spesielt være med å 
si noe om saker som angår barn og unge. Vi burde helt klart ha mer formell makt. 
Vi burde ha representanter som snakker på vegne av oss i ulike fora, og vi burde 
ha mer dialog med politikerne og det ordinære bystyret. Vi mener at elevrådet bør 
stemme inn representanter til en slik ordning slik som vi gjør her i Sarpsborg. De 
elevene som er mest engasjerte bør delta. En medvirkningsordning bør ha 
representanter fra barneskole, ungdomsskole og videregående skole og sitte for 
1 år av gangen. Nedre aldersgrense bør være 7. klasse og øvre aldersgrense bør 
være 3.kl vgs.» 
 
Gruppe 2: 
«Vi syntes ja på spørsmål 1- medvirkningsordning bør lovfestes. Barn og unge er 
de eneste som kan gi et riktig bilde av hvordan det f.eks er å gå på skole. De 
voksne og lærerne ser ikke det som skjer på samme måte som oss. Barn og 
unge burde få en sterkere posisjon, da voksne lett kan kjøre over meningene 
deres. Med sterkere innflytelse kan vi bidra til endringer vi føler er best. Barn og 
unge bør bli hørt mer enn før! Representantene bør stemmes fram anonymt, og 
den gutten og jenta med flest stemmer bør representere. Vi bør sitte i 1 år av 
gangen, og det bør være fra 6.klasse til vgs. Alle aldre bør være med.» 
 
Gruppe 3: 
«Ja, barn og unge burde ha større påvirkning i samfunnet. Med større 
påvirkningskraft blir vi mer engasjert i saker vi brenner for. Voksne har mer 
erfaring , men slik vi ser det trenger barn påvirkningskraft for å bli mer forberedt til 
voksenlivet. Vi må ta tak i saker og få voksne til å høre på oss. Vi må mase mer 
og arbeide mer med saker vi brenner for. Representanter til et slikt organ bør 
stemmes inn fra den enkelte skole, og bør sitte i 1-2 år. Over 2 år blir for lenge. Vi 
er barn og unge og det er viktig at det kan rullere da interessene og 
engasjementet kan være skiftende. Aldersgrensen bør være fra 11-19 år. 
Mindre enn 11 år vil ikke klare å formulere seg. Hvis de er eldre en 19, så vil ikke 
de små tørre å si noe» 
 
Gruppe 4: 
«Barn og unge bør få mulighet til å si hva de mener om ting som angår dem. Så 
lenge det ikke er lovfestet må ikke kommunen høre oss. Derfor er det nødt til å bli 
lovfestet! Vi mener at slik vi har det i Sarpsborg funker det godt. Kommunen og 
politikerne her er opptatt av og følger opp UBY. Det burde være det samme i alle 
kommuner. Det bør være de mest engasjerte i elevrådet på hver skole som bør 
være representant for en slik medvirkningsordning. Først og fremst burde det 
være barn og unge i alle aldere. En representant bør sitte i maks et år av gangen 
i en slik ordning på grunn av at barn og unge ikke alltid klarer å være like 
engasjerte over lengre tid. 10-19 år er en fin øvre og nedre aldersgrense.» 
 
 



3 

 

Gruppe 5: 

«Viktig med fast ordning slik at alle aldersgrupper blir hørt. Vi må kunne påvirke 
mer for å tilpasse oss miljøet rundt. Det er viktig at barn og unge er i flertall, da de 
som er voksne lett kan feie en viktig sak av banen. Jo flere, jo bedre. Det bør 
minst være en representant fra hver skole i en kommune. Elevrådsformann bør 
være med, eller det bør stemmes. Med mange representanter vil man også sikre 
at det kommer personer med forskjellig bakgrunn» Bør sitte for 2 år av gangen, 
da det første året går mye med til å sette seg inn i nye ting. I løpet av 2 år har 
man god tid til å formidle sine budskap og få viktig erfaring. Det bør være fra 
6.klasse til videregående, da har man et bredt/stort aldersforskjell» 
 

Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til at barn og unge bør sikres stor grad av 
medvirkning i samsvar med det som fremkommer i arbeidet gjort av Ungdommens 
bystyre. 

 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Siri Anette Larsen 
Rådgiver Enhet utvikling oppvekst 

Voksenkontakt for UBY 

 


