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Høring - Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom  

 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar om lovfesting av 

medvirkningsordning for ungdom:  

1. Trondheim kommune mener det er viktig at ungdom får mulighet til å påvirke demokratiske 

prosesser i kommunene. En endring i kommuneloven eller en ny felles særlov forvaltet av 

Kommunal- og regionaldepartementet vil gi ungdommer lik mulighet til å påvirke uavhengig av 
hvor i landet de bor.  

2. Trondheim kommune mener fjerningen av elevrådsarbeid som et eget fag på ungdomstrinnet 

utfordrer skolenes arbeid med demokratiopplæring. En lovfesting av et medvirkningsorgan for 

ungdom vil, i tillegg til en egen lokal læreplan for demokratiopplæring, bidra til å forankre 
demokratiarbeidet i formelle strukturer.  

3. Trondheim kommune mener det er viktig at et medvirkningsorgan for ungdom fremmer barn og 

ungdoms behov framfor å jobbe partipolitisk. Representantene bør velges på ungdoms- og 

videregående skoler, og være mellom 13 og 19 år. Valgene bør gjennomføres demokratisk ved 
hver enkelt skole, slik at alle elever gis anledning til både å stille til valg og til å stemme.  

4. Trondheim kommune mener det må settes av tilstrekkelig med administrative ressurser i forhold 

til et medvirkningsorgan for ungdom. Et viktig premiss for at Trondheim kommune har lykkes 

relativt godt med å etablere Ungdommens bystyre (UB) som medvirkningsorgan for ungdom, er 

at rådet er tydelig forankret i det ordinære kommunale systemet. Et kommunalt 

medvirkningsorgan må sikres administrativ støtte, støtte til kompetanseutvikling, samt midler til 
tiltak for barn/unge.  

5. Trondheim kommune mener kommunens erfaringer med Ungdommens bystyre (UB) som 

kommunalt råd vil være nyttig for Kommunal- og regionaldepartementet i forhold til en 

eventuell lovfesting av et medvirkningsorgan for ungdom. NIBR- rapporten De unge stemmene 

og juryens begrunnelse da Trondheim kommune ble kåret til Årets barne- og ungdomskommune 

2010 viser hvordan UB bidrar til å sikre barn og unge reell medvirkning i saker som berører 

dem.  
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