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LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM - HØRING  

 

Høringsnotatet om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom var oppe til behandling i 

Stavanger formannskap 14.11.13. 

 

Vedlagt følger høringsuttalelse med vedtak: 

 

Høringsuttalelse 
 

Stavanger kommune støtter alternativ A om en egen generell bestemmelse i lov 25.september 

1992 nr.107 Om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige 

medvirkningsorganer, der kommunene pålegges å ha slike ordninger for unge på samme måte 

som for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Stavanger kommune er vil er opptatt av at 

kommunene selv må ha frihet til å avgjøre hvordan disse medvirkningsorganene skal 

organiseres. Det vil gi rom for for lokale tilpasninger og fremme et mangfold i løsninger som i 

seg selv vil stimulere til å utvile gode og dymaniske modeller.  

Eldreråd og Råd for personer med nedsatt funksjonsevne er rådgivende organ og har mandat til å 

avgi uttalelser, anmodninger og råd til eget kommunestyre/fylkesting i saker som omhandler 

deres område. Rådene har ikke avgjørelsesmyndighet.  

Stavanger kommune mener at medvirkningsorgan for ungdom bør ha samme mandat og 

funksjon, og ikke tillegges formell beslutningsmyndighet.  

 

Orientering om medvirkningsorgan for ungdom i Stavanger kommune 

 

Ungdommens bystyre 

 

Stavanger kommune har valgt å organisere medvirkningsorgan for ungdom gjennom blant annet 

opprettelse av Ungdommens bystyre. Ungdommens bystyre bygger på en erkjennelse av at det er 

barn og unge som vet best hvordan det er å være ung og hva ungdom trenger. Ungdommens 

bystyre er et organ der ungdom har reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid. 

Ungdommens bystyre skal fungere som et rådgivende organ for kommunen i alle saker som 

berører levekårene for barn og unge. Ungdommens bystyre består av følgende medlemmer: 2 



 

 

 2 

representanter fra hver ungdomskole i Stavanger kommune og 2 representanter fra hver 

videregående skole innenfor Stavanger kommunes bygrense. 

 

Politisk sekretariat har ansvar for møteinnkalling med sakliste og protokoll. Ungdommens 

bystyre er på den måten underlagt samme system som andre medvirkningsorgan i Stavanger 

kommune, eksempelvis eldrerådet og funksjonshemmedes råd. 

 

 

Barne og ungdomsorganisasjoners kontaktutvalg 

 

I tilllegg til Ungdommens bystyre er det i kommunen opprettet Barne- og 

ungdomsorganisasjonenes kontaktutvalg (BUK). Formålet med BUK er å ivareta de frivillige 

organisasjoners interesser overfor offentlige myndigheter og andre instanser. BUK skal også 

fremme kontakt og kommunikasjon mellom organisasjonene. Medlemmer er alle frivillige 

barne- og ungdomsorganisasjoner som har fått driftstilskudd ved siste tildeling fra Stavanger 

kommune 

 

BUK skal være en høringsinstans i saker som vedrører barne- og ungdomsarbeidet i Stavanger 

kommune. BUK gir uttalelse til kommunale styrer, utvalg, og administrasjonen. BUK skal også 

være et bindeledd mellom Stavanger kommune og barne- og ungdomsorganisasjonene. 

 

 

 

Formannskapets flertallsvedtak: 

 

1. Høringsuttalelse om lovfesting av medvirkning for ungdom vedtas i tråd med innholdet i 

saken. 

2. Stavanger kommune er positive til at det legges til rette for at medvirkningsorgan for 

ungdom får forslags- og innstillingsrett i enkelte folkevalgte organer. Dette være seg for 

eksempel i de kommunalstyrer som behandler saker av relevans for 

medvirkningsorganet. 

3. Det bør vurderes nærmere en fast ordning med ungdommens fylkesting. 
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