
Drøftingsnotat  

08.01.18 

 

Lovfesting av kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd 

Bakgrunn: 

I Stortingsmøte 29.05.2017 ble det gjort vedtak om endring i kommuneloven,  

det ble dannet en ny paragraf 10b: 

- Kommunestyret eller fylkestinget kan selv velge et ungdomsråd.  

- Kommunestyret eller fylkestinget kan selv etablere en annen 

medvirkningsordning for ungdom enn et ungdomsråd. 

- Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og 

saksbehandling for rådene og en annen medvirkningsordning for 

ungdom. 

Dette innebærer at ungdomsråd og fylkeskommunale ungdomsråd ikke er 

lovpålagt.  

Det er enighet blant kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd om at dette 

bør være lovpålagt. Etter valget har ikke partier som stemte ned saken i 

Stortinget lenger flertall, og derfor ønskes det at saken gjenopptas. 

For å legge press på politikerne bes dere (det fylkeskommunale 

medvirkningsorgan for ungdom i deres fylke) å drøfte de vedlagte punktene for 

å kunne lage en felles uttalelse fra alle fylkene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punkter til drøfting: 

- Er dere for eller imot lovfesting av kommunale og fylkeskommunale 

ungdomsråd. Hvorfor?  

 

Generelt som gjelder struktur 

Bakgrunn: 

Under det samme møte 29.05.2017 ble det også vedtatt at det skal legges 

nasjonale retningslinjer for struktur på kommunale og fylkeskommunale 

ungdomsråd. Derfor er det også ønskelig at dere drøfter disse punktene: 

- Hvilken aldersgrense har deres fylke? 

- Hvilken aldersgrense føler dere er passende for deres ungdomsråd? 

- Synes dere det er nødvendig å ha som en nasjonal retningslinje, eller 

synes dere at dette er noe fylkene skal få bestemme selv? 

- Har deres ungdomsråd tale- og forslagsrett i deres fylkesting? 

- Vil dere at tale- og forslagsrett i fylkestinget skal være en del av de 

nasjonale retningslinjene for ungdomsråd? 

- Hvordan står det til med økonomien i deres fylkeskommunale 

ungdomsråd? Hvor stort er deres budsjett og er dette nok? 

- Hvor stor stilling har deres koordinator/ressursperson? Er dette 

tilstrekkelig? 

 

Det ønskes at svar gis raskest mulig til leder av Ungdommens fylkesting i 

Buskerud, Timo Nikolaisen, på timo@flensburg.no  

 

 

Med vennlig hilsen, 

De fylkeskommunale medvirkningsorganene for ungdom i 

Nordland, Troms, Finnmark, Trøndelag, Oslo, Hedmark, Buskerud og Østfold. 

mailto:timo@flensburg.no



