
0030 OSLO

DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Barne- og likestillingsdepartementet
Postboks 8036 Dep

Deres ref Vår ref Dato

200702425 09/1292-5 GHS 0(1,10.09

Utredning om ungdoms fritidsmiljø og deltakelse og innflytelse lokalt - Høring

Vi viser til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet av 21.04.09.

Kommunal- og regionaldepartementet vil berømme BLD for å ta initiativet til å få
utredet spørsmålet om hvordan ungdoms deltakelse i lokaldemokratiet kan styrkes.
KRD vil i denne sammenheng også vise til sitt eget arbeid for å styrke ungdoms
involvering i lokale beslutningsprosesser. I St.meld. nr. 33 (2007-2008) Eit sterkt
lokaldemokrati  er problematikken fremhevet, og som et viktig tiltak skal departementet
ved lokalvalget i 2011 gjennomføre forsøk med utvidet stemmerettsalder slik at 16 og
17-åringer kan stemme i utvalgte kommuner.

Departementet vil for øvrig særskilt kommentere forslaget om å lovfeste en kommunal
forpliktelse til å utarbeide et demokratiprogram for ungdom. Etter vår oppfatning er
forslaget om lovfesting av demokratiprogram prinsipielt uheldig og lite hensiktmessig.
Vi viser til de regjeringsvedtatte retningslinjene for statlig styring av
kommunesektoren, som understreker at denne typen lovbaserte virkemidler krever en
særskilt begrunnelse. En slik begrunnelse er etter vår oppfatning ikke til stede i dette
tilfelle. Dersom man ønsker, i større grad å involvere ungdom i lokaldemokratiet, er det
etter vår oppfatning uheldig å gjøre det ved hjelp av sterke statlige styringsvirkemidler
som bidrar til å begrense det lokalpolitiske handlingsrommet. Arbeidet for å involvere
ungdom i lokaldemokratiet er etter vår oppfatning et felt som egner seg best for aktiv
dialog mellom staten og kommunene. De fleste kommuner har allerede i dag aktiviteter
for ungdoms deltakelse. Det avgjørende for dette arbeidet er slik vi ser det ikke om det
eksisterer et krav om å utarbeide et program eller en strategi, men om det lokalt er et
ønske om, og engasjement for, å gi ungdom økt innflytelse. Vi mener derfor at det
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fremfor lovfesting av et demokratiprogram heller bør arbeides videre for å øke
bevisstheten i norske kommuner om hva det kan bety for lokalsamfunnet at ungdom er
involvert og engasjert i lokaldemokratiet. Her kan det bygges videre på det arbeidet
som gjøres på området, og som det vises til i utredningen.

KRD har merket seg at i tillegg til forslaget om lovfesting av et demokratiprogram,
foreslår utredningen også at det i alle kommuner etableres både representative og
deltakerdemokratiske medvirkningsmuligheter for å sikre at mange og ulike
ungdomsstemmer høres og at alle kommuner utarbeider en lokale ungdomsplan for en
helhetlig ungdomspolitikk. Det redegjøres ikke for hvordan disse forslagene er tenkt
gjennomført eller hvordan de forholder seg til det mer overordnede forslaget om et
demokratiprogram. KRD vil imidlertid vise til at de samme vurderingene som er gjort
ovenfor i forbindelse med demokratiprogrammet, også vil gjelde for disse to andre
forslagene, dersom det er snakk om lovfesting. Når det gjelder utredningens forslag om
nasjonale retningslinjer for lokale ungdomsråd, vil KRD understreke at den ikke-
forpliktende statusen disse retningslinjene er tiltenkt, gitt at ungdomsråd ikke skal
lovfestes, bør fremkomme tydelig. I så måte kan det være mer hensiktsmessig å
presentere disse i form av en veileder, fremfor "nasjonale retningslinjer".
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