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HØRINGSUTTALELSE TIL UTREDNING OM UNGDOMS FRITIDSMILJØ, UNGDOM,
DEMOKRATISK DELTAKELSE OG INNFLYTELSE

Løten kommune ser positivt på at det kommer en utredning om ungdoms fritidsmiljø, og kanskje
spesielt demokratisk deltakelse og innflytelse. Løten har i mange år hatt et aktivt Barn og unges
kommunestyre, og er opptatt av at ungdom skal bli hørt.

Etter vår mening blir Barn og unges kommunestyre, eller ungdommens kommunestyre som det er
omtalt som i utredningen, feilaktig beskrevet. På side 20 står det følgende: "ungdommens
kommunestyre er for eksempel noe en del kommuner arrangerer en eller to ganger i året, og det er
gjerne slik at de har en viss sum penger til rådighet som de skal fordele. Et ungdommens
kommunestyre eller bystyre er altså ikke et forum med jevnlig møteaktivitet knyttet opp til
kommunale beslutningsprosesser." Dette er sett fra Løtens perspektiv direkte feil.

Barn og unges kommunestyre (BUK) i Løten har representer fra alle skolene i kommunen. Det er 4
barneskoler, og de har 2 representanter hver og disse må være 7. klassinger. Ungdomsskolen har 4
representanter og en privat grunnskole lokalisert i kommunen har 2 representanter. Det er også 2
representanter fra videregående skole. BUK skal avholde inntil 4 møter i halvåret, og siste skoleår
hadde BUK 6 møter i tillegg til at BUKs arbeidsutvalg hadde 5 møter. BUK er fast høringsinstans
for saker som gjelder barn og unge i kommunen og tar også opp egne saker. BUK har også møte- og
talerett i Driftsutvalg, Formannskap og Kommunestyre i alle saker som gjelder barn og unge.
Varaordføreren er det politiske bindeleddet.

BUK velger selv ordfører og varaordfører og et arbeidsutvalg bestående av tre representanter i
tillegg til de to lederne. BUK sitter fast i arbeidsgruppa for TV-aksjonen og de har også to
representanter i hvert av kommunens samarbeidsutvalg. De to representantene som BUK har fra
videregående skole, er for tiden også representanter i Ungdommens Fylkesting i Hedmark. BUK har



avsatt 20 % stilling til sekretær som er organisatorisk plassert i virksomheten kultur, informasjon og
service. Sekretæren er lokalisert i kommunehuset og har jevnlig kontakt med ordfører, rådmann og
kommunalsjefer. Sekretæren er også barn- og unges talsperson i plan- og byggesaker.

BUK i Løten har relativt god innflytelse på de beslutninger som tas i kommunen. De har siste
skoleår jobbet mye med Løten Kommunes klima- og energiplan, Løten Kommunes
traflkksikkerhetsplan, Velkommen hjem tiltak og egne saker fremmet av representanter. Det har
også vært avholdt møter med Hamarregionen utvikling som ivaretar næringslivet i Løten samt med
Løten Frivillig Sentral. BUK har også en viss sum penger til rådighet som lag og foreninger som
jobber med ungdom kan søke om.

Løten kommune er fornøyd med at det foreslås å sette i gang tiltak for å sikre barn- og unges
innflytelse. Spesielt viktig mener vi det er at kommunene avsetter ressurser til arbeidet med
ungdomsråd/barn- og unges kommunestyre. Uten den 20 % stillingen som kommunen har avsatt i
dag, er det vanskelig å se for seg at BUK ville fungert tilfredsstillende. Ungdom trenger vanligvis
hjelp av voksne til å strukturere arbeidet og gjennomføre møter. Modellen Løten nå har for sitt Barn
og unges kommunestyre, kan varmt anbefales til andre kommuner av tilsvarende størrelse.

Vedlagt er BUKs vedtekter, sist revidert av kommunestyret i april 2009 etter forslag fra BUK
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Kultur, informasjon og service
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Virksomhetsleddr Sekretær for BUK
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