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Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom —
høringsuttaielse fra Ungdommens fylkesting i Hedmark

Ungdommens Fylkesting i Hedmark (UFT) stiller seg svært positiv til en standardisering av
ungdomsmedvirkningen i Norge. Ved å skape et likere system som gjør at

ungdomsdemokratiet i alle fylker og kommuner blir lovpålagt håper UFT at det blir

lettere for ungdom å engasjere seg i saker som angår seg i sitt lokalsamfunn. Deltagelsen
blant yngre velgere i valg er urovekkende og det er viktig at det settes fokus på både
medvirkning og demokratiopplæring tidlig. UFT mener at den beste
demokratiopplæringen er deltagelse og det å kunne medvirke til at viktige beslutninger
for barn og unge faktisk gjenspeiler de ønsker og behov som denne gruppen har.

Ungdommens Fylkesting i Hedmark (UFT) vil særlig peke på fire faktorer som vi mener er
viktige i forhold til å lykkes med forankring og medvirkning:

Anerkjennelse av engasjement i skolen. Dagens fraværsregler i skolen er mange

steder til hinder for at barn og unge kan bruke engasjementet sitt i
ungdomsmedvirkningsorgan. UFT er opptatt av at engasjement må sees på som
en styrke og ikke en belastning også i skolen.

Valgordning til ungdomsorgan. For at ungdomsorgan skal kunne samarbeide seg i
mellom og kunne være representative er det viktig at utvelgelsen av

representanter i størst mulig grad standardiseres. Dette vil gjøre at
ungdomsorganene er bredt forankra og i større grad speiler alle grupper i alle

kommuner. Med dagens ordninger har vi erfart at ulik utvelgelsesprosess gjør at
det er forskjellig innhold i ungdomsorganene i de ulike kommunene. Fokus og
representativiteten påvirkes av dette. Med en felles, lik valgordning vil man kunne
sikre bred representasjon og et større fokus. Det er også viktig å sikre kontinuitet
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ved å ha toårig valgperioder og å velge halvparten av medlemmene annethvert

år.

Opplæring og skolering. For å kunne delta aktivt og ikke kun bli et høringsorgan

trengs opplæring. De fleste voksenpolitikere har mange års erfaring fra

partivirksomhet og skolering. Dette må det kompenseres for. Ungdom trenger

kunnskap og opplæring i politisk spill, strategi og grunnleggende tale- og
debattferdigheter. UFT i Hedmark har også merket seg at en del voksenpolitikere

bruker hersketeknikker mot ungdomspolitikere. Dette må ungdom læres opp til å

kunne gjenkjenne og å kunne forsvare seg mot.

Sekretærfunksjon og administrativ støtte. For å sikre kontinuitet og oppfølging av

ungdomsorganet trengs det en stor nok ressurs i forhold til sekretæroppgaver og

oppfølging av ungdomsmedvirkningen. Dette må være en person som

tilrettelegger for engasjement og demokratiopplæring igjennom sin virksomhet.

I forhold til nytt regelverk om ungdomsmedvirkning ser UFT klare fordeler med

alternativ A. Det er imidlertid viktig å påpeke at ulik organisering av

ungdomsmedvirkningsorgan vil by på unødvendige utfordringer i forhold til samarbeid.
UFT i Hedmark vil på det sterkeste anbefale at departementet utvikler en mal for

fylkeskommunale medvirkningsorgan og forankringen disse skal ha i kommunale

medvirkningsorgan.

UFT mener at den konsultative ungdomskanalen bør være i tre nivåer. Det bør finnes

både kommunale, fylkeskommunale og nasjonale medvirkningsorgan for ungdom som

sikrer ungdom innflytelse og medvirkning i alle beslutningsorgan. Det er viktig at disse

organene samarbeider og at det nasjonale nivået forankres i det fylkeskommunale nivå.

Det fylkeskommunale nivået bør igjen forankres i det lokale nivået.

Med vennlig hilsen

Inger lise Pedersen Tangen

Leder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.


