Høringsuttalelse til ny forskrift om råd for eldre, for personer med
funksjonsnedsettelse og for ungdom
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut forslag til ny forskrift om råd for
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom med høringsfrist 1.april 2019.
Forskriften hjemles i kommuneloven.
Høringsinnspill fra Nord-Troms ungdomsråd
Nord-Troms ungdomsråd har i møte 20.3.2019 behandlet forslaget til ny forskrift.
Forskriften inneholder formål, oppgaver, sammensetning og organisering. I Nord-Troms har
vi erfaring med ungdomsråd som medvirkningsorgan siden 1998. Alle kommunene i NordTroms har ungdomsråd og barne- og unges kommunestyre. I tillegg har vi et regionalt
ungdomsråd som inngår i RUST – Regional ungdomssatsing i Nord-Troms. Ny kommunelov
vedtatt i juni 2018 pålegger kommuner å ha ungdomsråd og definerer representanter i
ungdomsråd med samme regler som folkevalgte. Nord-Troms ungdomsråd vil påpeke
viktigheten av at ungdommers medvirkning og samfunnsengasjement derfor ikke kan
betegnes som fravær i skolen. Deltakelse i ungdomsråd må synliggjøres i mål i læreplaner
og godkjennes som kompetanse i samfunnsfag.
FORMÅL:
Erfaring i Nord-Troms viser at ungdomsråd sikrer reell medvirkning i større grad enn barneog unges kommunestyre som arrangeres 1 gang pr. år med f.eks. kun ordførere tilstede.
Reell medvirkning er deltakelse der beslutninger tas (f.eks. i politiske utvalg og
Kommunestyre) fremfor «konstruerte case» som legges frem for barn- og unges
kommunestyre. Nord-Troms ungdomsråd anbefaler derfor at medvirkningsorganet for
ungdom er ungdomsråd fordi det vil sikre reelle medvirkning.
OPPGAVER:
Forskriften gir ungdomsråd rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. For å sikre reell
medvirkning anbefaler Nord-Troms ungdomsråd at ungdomsmedvirkningen ikke begrenses
til særlig saker. Konsekvenser for barn og unge må tas med i utredninger for alle politiske
saker, og ungdom må gjennom ungdomsmedvirkning gis mulighet til å ta ansvar og forme
egen fremtid i lokalsamfunnet. Ungdomsmedvirkning må endres fra «saker som angår dem»
til å ha en rolle og en stemme fordi alle saker angår ungdom og deres fremtid.
SAMMENSETNING OG ORGANISERING:
Nord-Troms ungdomsråd påpeker at tilstrekkelig sekretariatshjelp er en avgjørende
suksessfaktor for å lykkes med ungdomsråd og reell ungdomsmedvirkning. Det må sikres
sekretær og økonomiske ressurser som kan opprettholde kontinuitet og aktivitet i rådet,
sørge for opplæring og skolering av nye representanter, og tett oppfølging av politikere som
kan være bindeledd mellom ungdomsråd og voksne politikere. Vi anbefaler at sekretariat for
ungdomsråd ikke samordnes med de øvrige rådene som forskriftene gjelder for.
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