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Kompetanseløft i ungdomsråd 1 

 2 

Etter ny kommunelov i 2018, er alle kommuner og fylker forpliktet til å innføre eget 3 

ungdomsråd. Mange unge sitt engasjement i politikk starter ved å delta i et ungdomsråd. For 4 

at engasjementet og vår stemme skal være til samfunnets nytte, er dagens system nødt til å 5 

forbedres. 6 

 7 

Ordningen med medvirkningsorgan er fortsatt ny for mange kommuner og fylker. Det kan føre 8 

til at ikke alle kommuner eller fylker har rutinene og ordningene slik at de kan legge til rette for 9 

ordentlig påvirkning. Det er uheldig, fordi faktorer som økonomi og kompetanse blant statlige 10 

ansatte kan spille en ekstra stor rolle ovenfor ungdomsrådenes potensial. Forskjellen mellom 11 

alle landets kommuner kan bli stor når ikke alle har like midler til å gi ungdomsrådene den 12 

oppfølgingen de trenger. Det betyr for eksempel at store byer og kommuner kan gi unge gode 13 

grunnlag for demokratideltakelse, mens ungdomsråd i mindre kommuner lettere kan bli 14 

oversett. For å løse problemet kan det settes flere tiltak for hvordan effektivisere 15 

forvaltningsprosessene slik at den yngre befolkning kan uttale seg på vegne av barn og unge. 16 

 17 

Ungdomsråd skal, i følge Bufdir, være et talerør for unge ovenfor politikere og 18 

beslutningstakere. Derimot, avstanden mellom ungdomsråd og politikere kan virke stor, og 19 

veien til å bli hørt kan virke lang. Nøkkelen kan derfor være tett dialog med kommunestyret 20 

eller fylkestinget. Det kan blant annet gjøres gjennom å gi ungdomsråd møte- og talerett i 21 

kommunestyre- og fylkestingsmøter slik at rådet kan bli sett og være oppdatert på aktuelle 22 

saker. I tillegg til at en fast representant i kommunestyret eller fylkestinget kan være 23 

kontaktperson for rådet. For eksempel ved å komme med veiledning ved tunge saker og gi 24 

innsikt ikke en statlig ansatt har.  25 

 26 

Et viktig mål er at unge skal bevare engasjementet sitt videre til voksen-politikken. Slik dagens 27 

lovverk ser ut, legges det ikke til rette for dette. For at unge faktisk skal kunne påvirke 28 

beslutningsprosesser, må ungdomsmedvirkning gå fra «survival of the fittest» til et 29 

springbrett til videre demokratideltakelse i løpet av livet. 30 

 31 

Akershus Unge Høyre vil: 32 

• At kommuner og fylkeskommuner er forpliktet til å gi opplæring av ungdomsrådet kort 33 

tid etter oppnevnelse.  34 

• Gi leder og nestleder i ungdomsråd en generell møte- og talerett i kommunestyret og 35 

fylkestinget. 36 

• At språket i statlige dokumenter skal være forståelig og ikke i overkant byråkratisk 37 
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• Endre aldersgrensen for å bli valgt inn i ungdomsråd slik at medlemmene på 38 

valgtidspunktet ikke kan ha hatt stemmerett ved siste kommunestyre- og 39 

fylkestingsvalg.» 40 
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