
Høringsuttalelse fra Ungdommens fylkesting, Hedmark. 

 

Rapport 2009, Barne og likestillingsdepartementet: 

Ungdoms fritidsmiljø 

Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse. 

 
Bakgrunn for uttalelsen: 

Ungdommens fylkesting(UFT) i Hedmark var samlet til kurs i Tale og debatt-teknikk kurs på Tynset 

4. til 6. september. 

Det var 30 representanter tilstede, halvparten var helt nye for Ungdommens fylkesting, de kommer fra 

de fleste kommuner i Hedmark. 

Ut fra øvrig program, valgte UFT å forholde seg til rapportens del om demokrati og innflytelse, og 

problemstillingen:  Hvordan få BUK/BUR dvs. ungdomsmedvirkningen i kommunene til å bli 

bedre. 

Ut fra at forsamlingen fungerte såpass godt sammen, ble det valgt idestorm i plenum  som metode 

uten noen prioritering etterpå.  Dette var det vi hadde mulighet for med den tiden vi hadde til rådighet. 

Ut fra ovennevnte, kom følgende punkter opp: 

UFT elger å oversende dette som innspill til rapporten. 

Hvordan kan UR/BUK/BUR blir bedre? 

 

Sekretær: 

 Lønna stilling for sekretær 

 God og flink sekretær  

 Opplæring av sekretær (skolering) 

 

Unge i kommunen må få: 

 

 Ungdom må få: Talerett i kommunestyret 

 Skolering 

 Lederen for ungdommen bør ha møte og talerett i kommunestyret  

Og Forslagsrett 

 2 representanter med talerett slik at de unge ikke blir så alene. 

 Direkte kontakt med kommunens ledelse 



 2 representanter i alle samarbeidsutvalg i kommunen 

 Få arbeidsoppgaver/saksliste fra kommunestyret. 

 Ungdomssrådet blir involvert i kulturelle innslag (for eksempel UKM) 

o Arrangement for ungdom 

o Aktivitetsweekend, allsidige aktiviteter 

 Kommunene må benytte seg av ungdomssrådet! Bruk oss! 

 Vi ønsker innspill fra politikerne 

 Jevnere møteplan, for eksempel 1 gang per måned. 

o Bør stå i vedtektene hvor mange møter det skal være per år. 

 Mindre komiteer i ungdomsrådet som jobber med forskjellige ting, i større kommuner 

 Ungdomsrådet kan ha egen side på ItsLearning 

Elevråd /Ungdomsråd samarbeid:  

 Miljøskoler 

 Aktiviteter 

 Tryggere skoleveier 

 Erfaringsutveksling. 

 Samarbeid mellom elevråd og ungdomsråd 

o Felles dag  

o Større innflytelse via elevråd/UR samarbeid 

 Ta elevråd og ungdomsråd på alvor – skolering! 
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