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Høring  -  Lokaldemok ratikommisjonens andre utredning  -  NOU 2006:7 - Det
lokale folkestyret  i endring

'i viser til brev av 28.4.2006 vedlagt ovennevnte NOU. Nedenfor følger Barne- og
likestillingsdepartementets merknader.

I kapittel 3 beskriver  utvalget underrepresentasjonen  av kvinner  i kommunestyrer og
fylkesting, Det vises også til at  kvinnerepresentasjonen har økt kontinuerlig over
tid. Utvalget konkluderer  med at de enkelte partiene selv bør avgjøre  hvilke tiltak de
ønsker å sette inn for å øke  kvinneandelen.

Departementet vil minne om de formelle og uformelle kampanjene som har vtrt
gjennomført ved de fleste kommunevalgene siden 1970-tallet for å øke
kvinnerepresentasjonen i kommunestyrene. Disse tyder på at aktive tiltak har vært
nødvendige, og fortsatt er nødvendige hvis en ønsker at denne utviklingen skal
fortsette. BLD er enig i at en ikke skal pålegge partiene å sette i gang tiltak. Erfaringene
viser at det ofte er mangel på kompetanse om kjønn og likestilling, og mangel på
kjennskap til metoder og verktøy, som hindrer endringsarbeidet. En aktiv holdning,
både ved oppfordringer og forslag til tiltak er derfor avgjørende i dette arbeidet.

Utredningen tar opp sentrale og interessante problemstillinger av betydning for barn og
unges deltakelse og medvirkning i kommunene.

I kapittel 4 under punkt 4.5.5 Konvnisjonens syn, side 129, foreslår konunisjonen en
øvre aldersgrense på 18 år, tilsvarende stemmerettsalderen for deltakelse i
ungdomsråd. De mener ordningen i større grad bør formaliseres og de mener
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kommunene  bør  sørge  for at det følger ressurser med ordningen  (ungdomsrådet).

Barne- og likestillingsdepartementet har fulgt arbeidet med ungdomsråd i kommuner
og fylkeskommuner gjennom mange V. Departementet er på bakgrunn av de
erfaringer departementet har gjort og den kunnskap departementet har opparbeidet på
området .  skeptiske til å sette absolutte aldersgrenser for deltakelse i ungdomsråd.

Departementet ser også betenkeligheter med å formalisere eller standardisere
ungdomsrådsarbeidet . Ulike  kommuner og fylkeskommuner har funnet former på
arbeidet  som tjener arbeidet ut fra lokale behov og forutsetninger . Utviklingen av
modeller ,  rekrutteringsmetoder og arbeidsformer er fortsatt i støpeskjeen og utveksling
av erfaringer om arbeidet med ungdomsråd er en  viktig  del av utviklingsarbeidet.

Barne- og likestillingsdepartementet ser også  behov for at det  følger ressurser med
ordningen . Dette gjelder  både administrative ressurser, ressurser til ungdomsrådets
virksomhet  og noen midler til ulike tiltak ungdomsrådene ønsker  å få igangsatt.
Samtidig kan det være uheldig der ungdomsrådene overtar ansvar for politikuutforming
og fordeling av midler og  blir alibi for  det politiske ansvaret som kommunen og
fylkeskommunen har.

Barne- og likestillingsdepartementet har utarbeidet rundskriv Q-27/2006  "Deltakelse og
innflytelse fra barn og ungdom". For å bidra til det konkrete arbeidet i kommunene i
utvikling av ungdoms deltakelse og medvirkning har departementet i 2006 utgitt
"Håndbok for ungdomsrådet " (Q-1122).  Ungdomsråd og liknende organer har hatt en
god utvikling gjennom de senere  år og en vinner stadig ny erfaring som bør tas med i
videreutviklingen av arbeidet.

I kapittel 5 under punkt 5.4.8 Kommisjonen sitt syn ,  side 158 siste avsnitt første spalte
og de to første avsnittene i annen spalte ,  talslutter kommis jonen seg til KS sitt
velferdsutvalgs forslag i KOU 2003:3 "Velferd,  virkelighet og visjoner" om at
kommunene i større grad enn i dag bor stå for fordeling av statlige midler til lokale
organisasjoner .  Organisasjonslivet er i endring ,  også de frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonene ,  jf. NOU 2006:13 "Fritid med mening - Statlig støttepolitikk
for frivillige barne-  og ungdomsorganisasjoner".  I den forbindelse er det satt i gang
arbeid i Barne- og likestillingsdepartementet for å gjøre endringer i den statlige
støttepolitikken til de frivillige barne-  og ungdomsorganisasjonene.

Barne-  og likestillingsdepartementet finner det hensiktsmessig å se politikkutvilrli g og
virkeiniddelbruk på barne- og ungdomsområdet i forhold til utvikling av
lokaldemokratiet ,  og imøteser et videre samarbeid på området.
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