
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Forskrifter til ny kommunelov - Ungdomsråd og annet 
medvirkningsorgan for ungdom 

Jeg viser til brev 30. august d.å. og til e-post 31. august d.å. 

 

Takk for forslaget om at Barneombudet kan arrangere workshop for barn og unge om nytt 

regelverk for ungdomsråd. Jeg er enig i at barn og unge skal involveres i utformingen av nytt 

regelverk for ungdomsråd, og jeg har vurdert nærmere hvordan dette bør gjøres.  

 

Jeg planlegger å sende forslag til forskrift om ungdomsråd på høring i løpet av høsten. 

Høringen vil være åpen for alle som ønsker å komme med innspill, og høringen vil blant 

annet sendes til interesseorganisasjoner for barn og unge og samtlige kommuner. Formålet 

med offentlig høring er å få innspill fra de som blir berørt av forslaget. I og med at det er et 

forslag til forskrift som skal sendes på offentlig høring, er ikke saken endelig avgjort når 

høringen sendes ut. Høringsrunden vil dermed gi muligheter for at barn og unge kan gi sine 

innspill og bidra til å påvirke innholdet i forskriften.  

 

En høringskonferanse for barn og unge mens saken er på høring, vil kunne sikre bred 

involvering og debatt av forslaget. I stedet for workshop, vil derfor jeg foreslå en 

høringskonferanse for barn og unge. Kommunal – og moderniseringsdepartementet vil 

gjerne delta og dekke noen utgifter til høringskonferanse arrangert av Barneombudet mens 

saken er på høring. Jeg håper at dette er et forslag som vil kunne være aktuelt for 

Barneombudet. Opplegget for en slik høringskonferanse kan avklares nærmere i dialog 

mellom Barneombudet og departementet.  

 

Barneombudet 

Postboks 8889 Youngstorget 

0028 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

18/3735-3  

Dato 

19. september 2018 

 



 

 

Side 2 
 

Etter at ny forskrift er fastsatt, vil departementet vurdere å utarbeide veiledere til ny forskrift, 

og vil i dette arbeidet involvere barn og unge. Jeg håper at Barneombudet vil kunne delta i 

arbeidet med mulig veileder.  

 

 

Med hilsen 

 

 
Monica Mæland 
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