
Ungdomsmedvirkning
For Sogn og Fjordane fylkeskommune 27.10.17

Rode Hegstad, styreleder i LNU 





Plan  for  dagen

• Oppsummering fra i går

• Prinsipper for reell og meningsfull 
ungdomsmedvirkning

• Gode eksempler 



Oppsummering  fra  i  går



Ungdomsråd

• Ikke lovfestet, frivillig for kommunene 

• Kommer nasjonale retningslinjer, også disse er 
frivillige

• Store variasjoner fra kommune til kommune

• Noen ganger reell medbestemmelse, andre ganger 
symbolske samlinger.  



Hvorfor  har  vi  ungdomsråd?

• Ikke alle ungdommer har stemmerett ved valg
• Politikken som bestemmes lokalt påvirker barn og 

unges liv
• Barn og unge har rett til å være med å si sin mening 

i saker som angår dem 
• Gir bedre tjenester for barn og unge
• Samfunnet må formes av sine innbyggere, også de 

yngste 



God  ungdomsmedvirkning

• Selvstendighet

• Representasjon

• Kompetanse 

• Tilstrekkelig informasjon

• Kontinuitet 



Selvstendighet

• Medlemmene av ungdomsrådet skal selv kunne 
bestemme hvilke saker de ønsker å uttale seg om 



Selvstendighet

• Hvordan sikre at ungdomsrådet er selvstendige? 

• Hva krever det av dere? 

• Hvilke utfordringer ser dere med dette prinsippet?

• Dilemma:  



Representasjon

• Barn og unge har rett til å velge hvem som skal 
representere dem. Lurt å ta utgangspunkt i allerede 
eksisterende organisasjoner og nettverk. 



Representasjon
• Hvem representerer medlemmene i deres 

ungdomsråd? 

• Finnes det mekanismer som gjør at de holdes 
ansvarlige av de som har valgt dem? 

• Er ungdommene bevisste på at de representerer 
flere enn seg selv i ungdomsrådet? 

• Dilemma: hvilke krav kan man stille til 
medlemmer av ungdomsråd? 



Kompetanse

• Ungdom må sees på som eksperter, både på det å 
være ung i dag men også på en rekke andre temaer. 
Deres ekspertise må anerkjennes. Samtidig må det 
noen ganger kompetansehevende tiltak til for at de 
skal kunne delta i politiske prosesser. 



Kompetanse

• Har ungdomsrådet status som eksperter i deres 
kommune? 

• Får ungdomsrådet den opplæringen de trenger for å 
kunne delta aktivt i kommunens prosesser? 

• Dilemma: stort aldersspenn kan gi ulikt 
behov for opplæring. Skal alle få samme 
opplæring? 



Tilstrekkelig  informasjon

• Informasjonen ungdomsrådet får må være 
tilgjengelig og tilstrekkelig for at de skal kunne ta 
stilling i saker. Informasjonen må være forståelig, 
og komme i god nok tid til at medlemmene kan sette 
seg inn i sakene. 



Tilstrekkelig  informasjon

• Hva slags informasjon får ungdomsrådene deres?

• Hvor god tid før møtet får de sakene?  

• Dilemma: Skal sakspapirer forenkles? 



Kontinuitet

• Ungdom skal delta i hele den politiske prosessen, 
ikke bare få saker til godkjenning på slutten. 



Kontinuitet

• Deltar ungdomsrådet fra begynnelsen av 
saksbehandlingen? 

• Dilemma: Hvordan sikre kontinuitet i 
sakene når de går over flere perioder i 
ungdomsrådet? 



Flere  dilemmaer:

• Hvem bestemmer over ungdomsrådet? 
Administrasjonen, politikerne eller 
ungdomsrådet selv? 

• Hvem skal ha hvilke roller? 



Gode  eksempler  



Kongsvinger  Ungdomsråd
• Har vedtatt egne retningslinjer, som også er vedtatt av 

kommunestyret 

• Møte, tale og forslagsrett i kommunestyret og alle råd og 
utvalg 

• Dialogmøte 1 gang i året 

• Velges representanter fra elevråd, ungdomsklubber, 
lærlinger 

• Står også mye om veileders rolle 



Mandal  barne- og  ungdomsråd  

• Deles i et barneutvalg og et ungdomsutvalg ved 
behov

• BU er representert med leder og nestleder, med 
vara, i bystyret. Disse har tale- og forslagsrett. 

• BU kan også selv ta initiativ til saker i tillegg til de 
saker som er til behandling i bystyret, driftsstyret og 
planutvalget.



Grorud  Ungdomsråd

• Fått gjennomslag for treningspark i nærmiljøet 

• UngMed – medvirkningsprosess med unge som sier noe 
om hvordan de vil at lokalmiljøet skal være 

• På Ungdomskonferansen 27. mars deltok 49 delegater 
som representerte tre skoler, re fritidsklubber, 
Ungdomsrådet, Grorud Røde Kors, idrettslagene i 
Grorud, UngiArbeid og Grorud Ungdomsforum, et 
forum for ungdom i alderen 18-23. 





Hva  trenger  ungdommene  fra  
dere?  



Hva  trenger  dere  for  å  få  til  god  
ungdomsmedvirkning?


