
Høringssvar om lovfesting av medvirkningsorgan for ungdom fra Tromsø ungdomsråd 

Tromsø Ungdomsråd mener at det er helt klart at ungdomsråd burde lovfestes. Det er viktig at 

ungdom får representasjon opp mot politikerne i sin kommune og får medvirkningskraft. Vi anser det 

som naturlig at ungdomsråd sidestilles med eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Hver kommune må ha et medvirkningsorgan for ungdom som har forslag- og innstillingsrett i 

kommunestyre/fylkesting. Dette organet skal høres i saker som påvirker ungdom og deres levekår. 

Måten organet organiseres på kan være opp til hver kommune med noen grunnleggende 

retningslinjer. I organene bør det etterstrebes geografisk, aldersmessig og kjønnsmessig spredning. 

Organet må organiseres på den måten somkommunen ser som mest effektiv for å styrke organets 

medvirkningsevne. Vi ønsker i stor grad at medvirkningsorganet skal være delaktig i utformingen av 

sine egne vedtekter. Det som bør ligge til grunn er at rådet har en leder, nestleder og sekretær. 

Sekretæren bør være ansatt i kommunen. Antall medlemmer kan være forskjellig fra kommune til 

kommune og bestemmes av den aktuelle kommunen i samarbeid med medvirkningsorganet. Vi 

anbefaler at valget av medlemmer gjøres fra for eksempel en konferanse hvor skoler, 

interesseorganisasjoner og privatpersoner er invitert. Valget bør være en gang i året og sittende 

medlemmer må stille til valg på lik linje med alle andre. Dette gjelder både leder, nestleder og øvrige 

medlemmer.  

Medvirkningsorganet skal være representert i utvalg som jobber med saker som er relevant for 

organet. For at organet skal ha mulighet til å påvirke bør det ha møte- og talerett i kommunestyret 

eller tilsvarende i den aktuelle kommunen. I tillegg bør organet inkluderes ved å for eksempel skrive 

høringssvar. Medvirkningsorganet for ungdom kan ha stemmerett overfor kommunen/fylket i saker 

som i stor grad påvirker ungdom. Ungdom har ikke stemmerett og er en så stor gruppe som har liten 

mulighet til å påvirke hvordan deres kommune eller fylke skal drives og derfor trenger 

medvirkningsorganet mulighet til å være med å ta de viktige avgjørelsene.    

Det virker naturlig å ha ungdomsmedvirkningsorganer på både nasjonalt, lokalt og fylkets plan. Disse 

bør organiseres til en viss gjenkjennelig likhet for å lette samarbeid mellom leddene og gjøre 

ungdomspåvirkning til et nasjonalt konsept.  


