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Svar på henvendelse om ungdomsmedvirkning  

Vi viser til brev 27. juni d.å.  

 

Takk for innspillene, disse tar vi med oss videre i arbeidet. Det er viktig for oss å sikre at barn 

og ungdom involveres i arbeidet med et nytt regelverk for ungdomsråd og annet 

medvirkningsorgan for ungdom.  

 

Vi er i gang med å lage forskrifter til den nye kommuneloven, herunder forskrift for hver av de 

tre medvirkningsordningene. Vi planlegger å sende forslag til forskrifter ut på alminnelig 

høring i løpet av høsten, med tre måneders høringsfrist. Rammene for 

medvirkningsordningene ble allerede i stor grad lagt ved Stortingets vedtak av § 5-12 i den 

nye kommuneloven. Det er forutsatt i forarbeidene at det skal lages forskrifter for hver enkelt 

medvirkningsordning og at disse i all hovedsak skal være en videreføring av gjeldende rett 

som følger av særlover for eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. For 

ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom vil vi i all hovedsak foreslå 

tilsvarende regler som for de to øvrige rådene.  

 

Forslaget om forskrift for ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom, vil blant 

annet bli sendt til interesseorganisasjoner som arbeider for barn og unge. Vi håper at 

Barneombudet har mulighet til å involvere seg i det videre arbeidet. I første omgang ved å 

bidra med høringsinnspill når høringen kommer.  

 

Det er viktig at regelverket for ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom er klart 

og lett tilgjengelig. Vi vurderer derfor å utarbeide veiledere på et senere tidspunkt for hver 

enkelt medvirkningsordning. Da vil det være nyttig å få innspill fra barn og unge som har 

praktisk erfaring med rådsarbeid og lignende ordninger. Vi vurderer hvordan dette eventuelt 
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Side 2 
 

kan gjennomføres og setter pris på innspillene fra Barneombudet om ulike måter å innhente 

innspill fra barn og unge. Det vil også være nyttig for oss å få innspill fra Barneombudet til 

innholdet i en eventuell veileder. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Halvorsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Kristin Bjarke Pettersen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 


	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

