Oslo, 19.10.2015

Til: Stortingets kommunal- og forvaltningskomité
Press ønsker å gi sine innspill til høring i kommunal- og forvaltningskomiteen vedrørende dokument
8:131 S (2014-2015) om lovfesting av ungdomsråd.

Nasjonale retningslinjer
I dag har de fleste kommuner i Norge barne- og ungdomsråd. Likevel kan vi ikke se på denne
ordningen som fullstendig demokratisk når vi ikke vet noe om barne- og ungdomsrådenes reelle
mulighet til å påvirke. Press har følgende forslag til nasjonale retningslinjer:
Administrative ressurser til oppfølgning
Barne- og ungdomsrådene må følges opp av den administrative ledelsen i kommunen i likhet med
andre politiske organer. På denne måten blir det mer kontinuitet i sakene som behandles. Informasjon
og innsikt er en forutsetning for å ha grunnlag for å fatte beslutninger, og å delta på samme nivå som
andre politiske organer. Dette vil være en innfrielse av Barnekonvensjonens artikkel 13.
Press anbefaler:


En økning i kommunenes administrative midler

Kontroll over egne budsjetter
For å ha reell mulighet til påvirkning, krever det også at man rår over egne midler. Barne- og
ungdomsrådets budsjett kan ikke settes ned av administrasjon eller kommunestyret. Det er barn og
unge selv som må prioritere sine egne poster. Dette krever opplæring i økonomi, men også at
kommunen overfører frie midler til barne- og ungdomsrådene.
Press anbefaler:


At barne- og ungdomsråd kun mottar frie midler

Politisk behandling
Studier viser at ikke-fungerende medvirkningsorgan ikke bare er unødvendig, men også skadelig for
engasjementet gjennom å gi en avmaktsfølelse. De sakene barne- og ungdomsrådene har ønsker om å
ta opp, må kunne behandles i et forum som har myndighet til å ta formell stilling til saken. Gjennom å
gi representanter fra barne- og ungdomsrådet flere rettigheter, vil det bli et mer dynamisk demokrati i
kommuner med eksisterende råd.
Press anbefaler:



At representanter fra medvirkningsorganet får talerett i kommunestyrets møter
At representanter fra medvirkningsorganet får forslagsrett i kommunestyrets møter

Lovfesting av ungdomsråd
I dag er det to grupper mennesker som har fått lovfestet rett til å ha et kommunalt råd som
representerer dem. Ungdom er ikke en av disse gruppene. Barn har heller ikke stemmerett ved valg.
Dette betyr at barn og unge ikke har lovfestede demokratiske rettigheter. 90 % av alle norske
kommuner har barne- og ungdomsråd, men det vil også bety at 10 % av norske kommuner ikke har et
slikt organ. Det er i dag en tilfeldighet om du bor i en kommune med et medvirkningsorgan som
innfrir artikkel 12 i FNs Barnekonvensjon. Artikkel 4 slår fast at det er statens ansvar å sette
barnerettighetene ut i livet.

I årets prøveprosjekt med senket stemmerettsalder i kommune- og fylkestingsvalg, stemte 57 % av 16og 17-åringene1. Dette viser at ungdom ønsker å være med i lokaldemokratiet. Barne- og ungdomsråd
er en arena der ungdom bidrar til et mer levende lokaldemokrati, samtidig som disse rådene sørger for
en god praktisk utdanning i hvordan demokrati fungerer. Ved lovfesting av barne- og ungdomsråd
sikrer staten at barn i alle kommuner får artikkel 12 i FNs Barnekonvensjon innfridd. Barne- og
ungdomsråd er et medvirkningsorgan som også innfrir barns rettigheter gjennom artikkel 2, 13 og 15.
Press anbefaler:


Lovfesting av barne- og ungdomsråd
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