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Kommunal- og regionaldepartementet

Oslo, 25.11.2013

13/1969: Horingssvar - Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom

Unio viser til høringssvar til NOU 2011:20, der vi argumenterte mot lovfastsatte retningslinjer
for lokale ungdomsråd:

Unio støtter imidlertid ikke utvalgets forslag om at det skal utarbeides lovfastsatte nasjonale
retningslinjerfor lokale ungdomsråd. Defleste kommunene ogJj’lkeskommunene i Norge har
allerede etablert ulike konsultativeforafor ungdom. Unio mener det er viktig at det legges til
rette for gode lokale løsninger og initiativ, og vif,ykter atforslagetfra utvalget i stor grad vil
føre til en statlig ensrettingpå dette området. Unio støtter av den grunn heller ikke utvalgets
forslag om et statlig tilskuddfor kommuner som har ungdomsråd som følger retningslinjene.

Flertallet av høringsinstansene til NOU 2011:20 var positive til en lovfesting av
medvirkningsordning for ungdom, mens flertallet i utvalget var imot en slik lovfesting.
Flertallet i utvalget hadde gode argumenter når de valgte å ikke gå inn for en lovfesting. De
viste til at ungdomsråd vanskelig kan lovfestes og formaliseres på en måte som passer for alle
kommuner. De viste videre til at ungdomsråd vanskelig kan etableres på noen meningsfylt
måte i kommuner der det bor svært få ungdommer. De viste også til at lovfesting kan virke
som en sovepute, som hindrer at kommunene bestreber seg på å etablere ordninger som
supplerer og utfyller ungdomsrådet.

Unio mener fremdeles at en lovfesting er galt virkemiddel for å sikre at ungdom får større
innflytelse. Vi er imot å lovfeste politikk på områder som i praksis fungerer bra i dag. NOU
2011:20 gir et helhetlig inntrykk av at barn og unge har stor grad av medvirkningsmuligheter i
det norske samfunn.

I valget mellom alternativer til lovfesting skissert i høringsbrevet fra Kommunal- og
regionaldepartementet, støtter Unio vurderingene i høringssvaret fra Utdanningsforbundet:

Kommunelova er ei generell, overordna lov med låg detaeringsgrad. Nærmare reglar om
organisering, arbeidsoppgåver, mandat og myndefor medverknadsordningane vil truleg
måtte gå fram avforskrfl til kommunelova. lei særlov vil ordningane kunne utdjupast og
presiserast som i dagens eldrerådsiov og lov om rådfor menneske med nedsettfunksjonsevne
m.m.
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Det er Utdanningsforbundet si generelle vurdering at ei ordning vert sterkareforankra i det
demokratiske, politiske systemet i kommunen ogfår sterkare posisjon, større vekting og
høgare status dersom ho gårfram av kommunelova. Vi vil såleis rå til at
medverknadsordningar vertfastsette i kommunelova.

Unio støtter også Utdanningsforbundets vurderinger om ungdomsrådenes forslags- og
innstillingsrett:

Utdanningsforbundetfinn det ikkjeføremålstenleg at ein skal avvikefrå ordinær
forvaltningsrett ved å gje ungdomsråd eller liknandeforslags- eller innstillingsrett overfor
kommunale organ. Utdanningsforbundet ser heller ikkje grunn til å gje ungdomsråd og
liknandefull avgjerdsrett i alle saker som gjeld barn og ungdom. Vi meiner det ligg til
politiske, folkevalde organ sitt ansvar åfatte vedtak basert på overordna, heilskapelege
vurderingar. Samstundes bør ungdomsråd og liknande i større gradfå reell medverknad ved
blant anna åfå høve til åfordele eigne tildelte midlar og kunnefå avgjerdsrett innan eigne
rammer i saker som gjeld tildeling av økonomisk støtte til ymse aktivitetstiltakfor ungdom.
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