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Høringsuttalelse fra Ungdommens bystyre i Bergen til sak 13/1969: Lovfesting av 
medvirkningsordning for ungdom. 
 
Ungdommens bystyre (UB) stiller seg veldig positiv til en lovfesting av medvirkningsordning 

for ungdom og ønsker å fremheve følgende punkter som viktige elementer i en lovgivning: 

1. Ungdomsråd som struktur. UB mener at det bør legges føringer på hvilken 

struktur og forankring en medvirkningsordning skal ha. Ungdomsråd, 

Ungdommens by- eller kommunestyre er den enkleste måte å implementere og 

forankre ordningen i kommunenes styringssystem. Ungdomsrådet bør forankres 

tett opp mot de politiske beslutningstakere. 

 

2. Betydelig med midler. Det bør fastsettes et minstebeløp til dekning av drift, 

opplæring, ressurser, prosjekter, studieturer med mere i et eget UB budsjett. 

Altfor mange ungdomsråd drives med veldig få midler, noe som har stor 

betydning for hvor vellykket et ungdomsråd fungerer og hva de får til. 

 

3. Egen administrasjon. Det bør settes av 1 – 1,5 årsverk til å jobbe med 

ungdomsrådet. Et ungdomsråd trenger kontinuerlig oppfølging av kompetent 

personal og det bør jobbes med å tilrettelegge for mest mulig inkludering av 

ungdom i saker som omgår dem. I tillegg bør flere avdelinger ansvarlig gjøres slim 

UB sine innspill og aktiviteter følges opp mest mulig. Her tenkes på forankringen 

utad mot skolene, samt innad mot de ulike etater, avdelinger, komiteer og utvalg. 

I likhet med punkt 2, har mange ungdomsråd altfor lite ressurser satt av (vanligvis 

en 20 % stilling). 

   

4. Representasjon. Representantene bør i hovedsak velges fra skoler da dette er 

den arena ungdom flest har til felles. Samtidig sikrer man, ved valg på skoler, stor 

geografisk spredning på representantene. Det bør fastsettes en nedre 
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aldersgrense på 13 år og en øvre grense på 19 år. Skolene bør forpliktes til å drive 

demokratiske valg blant hele elevmassen – ikke bare i elevrådet. Ungdomsrådet 

bør være et lavterskeltilbud. 

 

5. Partipolitisk uavhengig. Ungdomsrådet skal representere alle barn og unge. 

Ungdomsrådet skal være tilgjengelig for alle ungdommer som ønsker å engasjere 

seg – uavhengig om man er politisk interessert eller ikke.  Ungdomsrådet skal 

være en arena for demokratiopplæring og et sted for refleksjon over eget ståsted, 

samt tilby en påvirkningsarena for de som ikke føler seg hjemme i et parti eller 

eks. interesseorganisasjon. I tillegg er det mulig for et partipolitisk uavhengig 

ungdomsråd å jobbe med mange folk og avdelinger alt etter sak. 

 

6. Saksbehandling. Ungdomsrådet bør få mulighet til å uttale seg i alle saker som 

ungdomsrådet finner direkte eller indirekte relevant for barn og ungdom. Det bør 

legges en møteplan som samsvarer by- eller kommunestyret, hvor det er satt av 

tilstrekkelig med tid til at ungdomsrådet kan ha gode prosesser internt i 

behandlingen av saken. Det bør tilstrebes at Ungdomsrådet kommer inn så tidlig 

som mulig i prosessene (gjerne allerede når en sak utarbeides) for best mulig 

ivaretagelse av barn og unges behov og sikre at de blir hørt. 

 

7. Rettigheter. Ungdomsrådet bør ha tilgang til de samme verktøy som de øvrige 

politiske organer. Særlig forslags- og talerett. 

 

Departementet etterlyser en tilbakemelding på hvilke erfaringer man har gjort seg. 

Ungdommens bystyre i Bergen ønsker å fremheve følgende: 

 UB i Bergen har en ansatt i 80 % stilling, og en annen i 20 % stilling. Det har vist seg helt 

avgjørende at flere fra administrasjonen har et ansvar for å følge opp administrative 

komiteer og bystyre, samt at det er flere tilstede i møtene. Dette har tillatt UB i Bergen å 

følge en noenlunde lik struktur og organisering som bystyret i Bergen. Dette er gunstig 

da UB’s komiteer kan jobbe parallelt med bystyrekomiteene og saksbehandlingen kan 

skje noe raskere enn dersom et samlet UB skulle gjennomgått hver sak sammen.  

 I Bergen blir representantene valgt for ett år. Dette fungerer bra. Det er alltid noen som 

fortsetter etter denne periode, og slik sett sikres kontinuitet.  

 Et ungdomsråd må jobbe med egne satsingsområder/ saker. Det er viktig at ungdom får 

mulighet for å sette sin egen dagsorden.  

 I Bergen får representantene ikke betalt for å være med. Vi får godtgjørelser. Betaling 

har aldri nødvendig for å holde engasjementet opp, da det er helt andre ting som 

motiverer og engasjerer. Samtidig luker det ut useriøse folk, som kanskje ville ha vært 

med bare for pengene sin skyld.  
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 Det er viktig å ha fokus på å bygge opp et godt sosialt miljø i ungdomsrådet. Bruk tid og 

penger på å gjøre noe kjekt sammen. Det gjør at folk kommer på møtene og deltar også 

når det skal jobbes med mindre spennende ting.  

 Vi har tre komiteer som jobber med ulike felt. Det er viktig at ungdom får velge å jobbe 

med det de interesserer seg for. At ungdommen er delt i komiteer gir de også mulighet 

til å gå i dybden i enkelte saker, samt å øve seg på å presentere en sak for resten av UB.  

 UB kan også anbefale å ha kontaktpersoner i «voksenkomiteer», byrådsavdelinger osv. 

med ansvar for å følge opp UB i andre sammenhenger. 

 UB i Bergen har hatt suksess med å legge til rette for at andre barn og unge (som ikke er 

representert i UB) kan bli hørt. Eksempelvis barn. Dette hjelper med å understøtte 

ungdomsrådets legitimitet som representant for alle barn og unge. Vi har hatt to Barn og 

unges Spørretime, hvor deltakere fra skolene i byen, organisasjoner, foreninger, 

barnevern og andre får mulighet for å stille spørsmål (og har krav på svar) til et panel av 

politikere.  I tillegg har vi Åpen halvtime på starten av alle UBmøter. 

Behandling 

Ledergruppen i Ungdommens bystyre utarbeidet et forslag til uttalelse som de la frem for et 
samlet UB 05. november. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Med hilsen 
 
Ungdommens bystyre i Bergen 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 
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