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Saken gjelder Lovfesting av ungdomsråd til behandling av Prop. 46 L 
  

Innspill til behandlingen av Prop. 46 L (2017-2018) 
 

Viser til komiteens behandling av «Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner.» 

Barneombudet rakk dessverre ikke fristen for å delta på den muntlige høringen i Stortinget, men 

ønsker likevel å komme med et innspill før komiteen avgir sin innstilling.  

 

Kommuneloven regulerer blant annet eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdomsråd gjennom sin § 5-11. Mens de to førstnevnte er lovpålagte, er sistnevnte frivillig. 

 

Barneombudet mener at råd for ungdom må lovfestes på lik linje med råd for eldre og personer 
med funksjonsnedsettelser.  
 

Barn og unge har ikke stemmerett, og det er derfor ekstra viktig at det legges til rette for at de får si sin 

mening og bli hørt. Dette er nedfelt i barnekonvensjonens artikkel 12 og Grunnlovens § 104. Staten 

har et ansvar for å sørge for at dette etterleves. Barns særlige rettigheter i barnekonvensjonen tas ikke 

hensyn til i dagens lovverk. Heller ikke prop.en legger til grunn barnas stilling etter konvensjonen.  

 

Barneombudet har spilt inn lovfesting av ungdomsråd til FNs barnekomité i vår supplerende rapport 

fordi vi mener dette vil ivareta barns rett til medvirkning på en bedre måte enn i dag. I sin «List of 

issues» ba barnekomiteen om ytterligere informasjon om hvordan man sikrer at kommunale 

ungdomsråd fungerer godt, og hvordan man sikrer at barn får medvirke i beslutningsprosesser. 

Barneombudet kommer til å gjenta vår oppfordring om lovfesting av ungdomsråd i eksaminasjonen av 

Norge fra barnekomiteen som vi skal delta på i mai.  

 

Vi viser også til at stort flertall av høringsinstansene ønsket en lovfesting da spørsmålet ar ute på 

høring. Det har de siste årene vært en reduksjon i antall ungdomsråd, noe som kan føre til dårligere 

kår for barn og unge til å si fra om forhold ute i sine lokalmiljø. Lokalpolitikken blir fattigere fordi man 

mister perspektiver fra en viktig og underrepresentert gruppe i befolkningen. På bakgrunn av dette 

håper vi at komiteen går inn for en lovfesting av ungdomsråd i behandlingen av kommuneloven.  

 

Ved spørsmål, kontakt rådgiver Jonas Bjørkli på 22 99 39 65/993 50 671 eller jb@barneombudet.no. 


