
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd
Møtested: Galleri Martin, Miljøbygget
Dato: 13.09.2013
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Ved oppstart av møtet vil det bli gitt orientering om følgende:

”Generelt om Ungdomsrådet”.

Saksansvarlige er ført opp på sakslista.

Det blir servert lunsj på Smak.

Kine Elise Haugen
Leder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 36/2013 Godkjenning av innkalling
PS 37/2013 Godkjenning av saksliste

PS 38/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.06.13
PS 39/2013 Bolyst "Tana som vekstkommune" 2013/320

PS 40/2013 Deltakelse i barne- og ungdomskonferanse –
(Saksansvarlige: Ella og Kristine)

2013/53

PS 41/2013 Idrettsskole i Tana
(Saksansvarlige: Sebastian, Kine, Marthe og Camilla)

2013/1714

PS 42/2013 Rusteamet - stormøte 9.oktober 2013
(Saksansvarlige: Kine og Ella)

2013/1716

PS 43/2013 BMX-bane, oppfølgingssak
(Saksansvarlige: Kine og Per Martin)

2012/2478

PS 44/2013 Paintball i Tana - BFC som etablerer
(saksansvarlige: Anna, Kristine, Marthe og Ella)

2013/648

PS 45/2013 Høring - lovfesting av ungdomsråd 2013/2160
PS 46/2013 Referatsaker/Orienteringer
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PS 36/2013 Godkjenning av innkalling

PS 37/2013 Godkjenning av saksliste

PS 38/2013 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.06.13



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: X06

Arkivsaksnr: 2013/320-8

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 39/2013 13.09.2013

Bolyst "Tana som en vekstkommune"

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger

Bakgrunn og formål for prosjektet ”Tana som en vekstkommune”

I juni 2012 gjorde ungdomsrådet følgende vedtak:
Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana 
attraktiv som bostedskommune og for næringsutvikling i kommunen.
Tana ungdomsrådet foreslår iverksetting av et prosjekt som kan være med å løfte 
kommunen med tanke på bolyst og stedsutvikling.

Temavalget for ungdomsrådet henspeiles i det siste årenes negative fødselstall og vekst i 
demografiske skjevheter i kommunen. Med andre ord en bekymring for at Tana er i ferd med å 
bli et ”gubbesamfunn”. Eller som noen av ungdommen kommenterte: ” Jeg ønsker å komme 
tilbake til Tana, men ikke til et samfunn bare med oldinger”. 
Ungdomsrådet har løftet problemstillingen både administrativt og politisk hvor bolyst og 
stedsutvikling bør ha fokus blant annet for å oppnå boliger for ungdom, idrettsanlegg for egen 
aktivitet, lærlinger-/praksisplasser og kulturtilbud for ungdom. 

Ungdomsrådet har kommet med kritikk om manglende ungdomstiltak og satsing på å bedre 
ungdommens bolyst i kommunen. De mener at aktivitetstilbudet for barn har vært et
satsingsområde. Det vises med dette til en velutviklet kulturskole og stor utbygging av anlegg 
for konkurranseidretter.  
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Det er ikke blitt gjort større kartlegging av hva som skal til for at ungdomsgruppen i framtida 
blir tilbakeflyttere til Tana. Hvilke forventninger har den gruppa til kommunen? Hva ønsker de 
at fremtidens kommune skal innhold av tilbud og muligheter? Ungdomsrådet har imidlertid 
gjennomført en enkel kartlegging av hva ungdom i alderen 13 – 19 år ønsker av fritidstilbud. 

Gutter ønsket satsing på paintball, slalom/alpint, BMX, LAN-arrangement og kampsport. Mens 
jentene ønsket en større satsing på volleyball, håndball, paintball og konserter.

Gjennom ungdomsrådets kartlegging kom det frem at de yngre ungdommene ønsker ulike 
kurstilbud. Det som kom på ønskelista var dansekurs, fotokurs, sminkekurs, malekurs og kurs i 
tegning. 

Idrettstilbudene som eksisterer i dag kan i stor grad sies å være mer rettet mot guttenes enn mot 
jentenes interessefelt. Generelt sett har gutter flere fritidstilbud enn jentene. Det er ønske fra 
ungdomsrådet at det bygges opp et aktivitetstilbud for jentene. 

Bakgrunn for prosjektet er ønsket om å sette innsats i forhold til de aldersgruppene som 
kommunen tappes for på grunn av utdanning. Kommunen har lite utbygget videregående 
skoletilbud og mangelfulle alternativer for høyere utdanning. Dette er faktorer som påvirker 
tidlig utflytting fra kommunen. Utfordringen har vært å tilrettelegge for ungdomsgruppa 13 – 19 
år og 20-35 år. Gradvis tapping av denne ressursgruppa er kanskje det kommunen nå ser spor av 
for eksempel i form av nedgang i fødselstall og lite tilflytting blant barnefamilier. 

Overordnet mål

Tana skal bli en ungdommelig og fremtidsorientert kommune også for 13 – 35 åringer 
ved å sette fokus på trivselsfaktorer for bosatte, tilbakeflyttere og tilflyttere

Hovedmål
a. Tana skal være en attraktiv bo- og arbeidskommune for ungdom i alder 20 - 35 år 

(bosatte)
b. Tana skal være en ”drømme”kommune for 13 – 19 åringer. En kommune de ønsker å 

vende tilbake til etter endt utdanningsløp (tilbakeflytting)
c. Tana skal være en inkluderende kommune (tilflyttere) 

Begrepsforklaring
Bofaste er ungdom som i dag bor i kommunen.
Tilbakeflyttere er ungdom som er vokst opp i kommunen og som reiser ut av kommunen for å ta 
utdanning for så å komme tilbake til kommunen.
Tilflyttere er ungdom som ikke er vokst opp i kommunen. 

Delmål
Delmål 1

Etablere et nettverk/møteplass mellom ungdom 13 – 35 og næringslivet i 
kommunen
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Delmål 2
Oppbygging av tiltakspakke som inneholder: markedsføring av muligheter i Tana 
for elever på videregående skole og studenter ved høyskole/universitet for mulige 
tilbakeflyttere.  

Delmål 3
Tilpasse kurs og aktivitetstilbud for ungdom slik at de ser Tana som et fremtidig 
bosted.

Delmål 4
Tilrettelegge for møteplasser for bosatte, tilbakeflyttere og tilflytter. 
Inkluderingstiltak for alle uansett sosial og kulturell bakgrunn.

Delmål 5
Enkel analyse av behovene og ønskene for å danne et bilde av viktige 
utviklingstrekk som er tilpasset Tana samfunnet

Måloppnåelse 

1. Etablering av møteplass for ungdom og næringslivet

En møteplass der ungdom og næringslivet inngår et samspill i forhold til bolig, 
arbeidsplasser og lærlinger-/praksisplasser. Gjennom det kan næringslivet påvirke det
fremtidige utdanningsløpet for ungdom.
- Romjulstreff mellom næringslivet og ungdom 
- Fastsatte møter mellom ungdom og næringslivet
- Ungjobb
- Etablereropplæring med designerkonkurranse 

2.  Presentasjon av Tana kommune med fokus på næringsliv og bosted
- utarbeide ”velkommen hjem-brev” for ungdom
- utarbeide en oversikt over næringslivet og kompetansebehovet for de yngste
  ungdommer
- utarbeide ”velkommen til Tana” brosjyrepakke for tilflyttere
- rekruttering/markedsføring av Tana ved å oppsøke messer og utdanningsinstitusjoner

3. Trivsel i fokus
- gjennomføre små kurs som skal være trivselsfremmede for ungdom 13 -19 år
- gjennomføre små kurs som skal være trivselsfremmede for ungdom 20 – 35 år

4. Inkluderende strategier
- etablering av møteplasser med fokus på Tana som en god bostedskommune for  

       tilflyttere.
- synliggjøre Tana som en flerkulturell kommune

5. Oversikt over utviklingstrekk i Tana
Undersøkelse av ungdommens situasjon i Tana
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- Ønske om tilbakeflytting eller bli i kommunen
- Jobbmuligheter
- Utdanningsmuligheter
- Fritid
- Skjer det endring ved iverksetting av prosjektet
- Et fremtidsverksted hvor bosatte, tilbakeflyttere og tilflyttere dokumenterer 

prosjektet gjennom foto, video, animasjon og tale.  

Vurdering

Prosjektet planleggingen er i gang blant annet med gjennomføring av etablereropplæring. Alle 
skolene i kommunen har fått informasjon om Ungt entreprenørskap og er invitert til å delta. 
Andre tiltak som er planlagt:

- Film, webdesign og foto/grafiskdesign 20.-22.september 
- Sminke kurs i begynnelsen av november
- UngdomsZumba, 11-16 år, på torsdager kl 15:00-15:45 
- Aktivitetslederkurs fra 10.september, tiltaket knyttet til idrettsskole 

Det anbefales at ungdomsrådet kommer med ønske om andre tiltak som kan startes høsten 2013.
Det bør tas hensyn til idrettsskole, paintball og eventuelt andre tiltak som er beskrevet i 
prosjektet.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/53-12

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 28/2013 12.06.2013
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 40/2013 13.09.2013

Deltakelse i barne- og ungdomskonferanse

Saksprotokoll saksnr. 28/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 12.06.2013 

Behandling

Per Martin Ingilæ (URGRO) og Sebastian Riel-Saua (URBOF) fremmet rådmannens forslag 
med tillegg, som vedtak i saken:

1. Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd melder to representanter til konferansen.
           
Følgende ble foreslått: 

Kristine Sørensen Stjerna
Ella M. Isaksen
Kine E. Haugen
Marthe Nilsen
Camilla Mudenia
Sebastian Riel-Saua

2. Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd ber administrasjonen om å søke å bli årets barne-
og ungdomskommune. Ungdomsrådets arbeid vektlegges i søknaden.

Følgende momenter vektlegges i tillegg til rådmannens forslag:

 Barnehagearbeid
 Språktilrettelegging
 Zero
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 Helsesøster på klubben (ungdommens helsestasjon)
 Bibliotek og bibliotekbuss
 KID rute (bussrute for ungdom)

Votering

Det ble foretatt skriftlig votering på de som skulle representere kommunen.
Disse ble valgt:

 Kristine Sørensen Stjerna 
 Ella M. Isaksen 

Vararepresentanter:

 Kine E. Haugen vara for Ella M. Isaksen
 Per Martin Ingilæ vara for Kristine Sørensen Stjerna

           
Voksentakten som deltar:

 Per Ivar Henriksen med Rebeke Tapio som varamedlem

Vedtak

1. Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd melder to representanter til konferansen.
           
 Rådet valgte følgende representanter:

 Kristine Sørensen Stjerna
 Ella M. Isaksen

Vararepresentanter:

 Kine E. haugen vara for Ella M. Isaksen
 Per Martin Ingilæ vara for Kristine Sørensen Stjerna

           
Voksentakten som deltar:

 Per Ivar Henriksen med Rebeke Tapio som varamedlem
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2. Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd ber administrasjonen om å søke å bli årets barne-   
og ungdomskommune. Ungdomsrådets arbeid vektlegges i søknaden.

Følgende momenter vektlegges i tillegg til rådmannens forslag:

 Barnehagearbeid
 Språktilrettelegging
 Zero
 Helsesøster på klubben (ungdommens helsestasjon)
 Bibliotek og bibliotekbuss
 KID rute (bussrute for ungdom)

Rådmannens forslag til vedtak
3. Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd melder to representanter til konferansen:

____________________________

____________________________

Voksentakten som deltar:

_____________________________

4. Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd ber administrasjonen om å søke å bli årets barne-
og ungdomskommune. Ungdomsrådets arbeid vektlegges i søknaden.

Saksopplysninger

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut en invitasjon til nasjonal konferanse om 
barne- og ungdomspolitikk for kommunesektoren. Konferansen avholdes på Clarion Hotel i Stavanger 
28. – 29. oktober.

Informasjon om elektronisk påmelding vil bli lagt ut på www.regjeringen.no/bld på samme 
tidspunkt.

Årets barne- og ungdomskommune vil bli kåret på konferansens første dag. Fristen for å sende inn 
nominasjoner til denne utmerkelsen settes til 6. september 2012. Det vil bli sendt ut et eget brev med 
invitasjon til nominering. 
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Målgruppen for Barne- og ungdomskonferansen er kommunepolitikere og -ansatte, lærere, 
helsearbeidere, fritidsledere, kulturarbeidere, ungdom, frivillige organisasjoner, fylkesmenn og 
fylkeskommuner.

Vurdering

Barne- og ungdomskonferanser kan være en god informasjons- og motivasjonskilde i arbeidet 
med å få saker som angår målgruppa på politisk dagsorden. 

Årets barne- og ungdomskommune, følgende momenter bør vektlegges:

- Ungdomsrådetsarbeid
- Grotta fritidsklubb
- Kulturskolen
- Kultur enhet med idretts- og nærmiljøanlegg
- Folkehelsearbeid
- Rusteamet
- Frivillige organisasjoner
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: C21

Arkivsaksnr: 2013/1714-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 29/2013 12.06.2013
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 41/2013 13.09.2013

Idrettsskole i Tana

Saksprotokoll saksnr. 29/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 12.06.2013 

Behandling

Camilla Mudenia (URDEA) fremmet rådmannens forslag med tillegg som vedtak i saken:

Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd inngår samarbeid med Tana idrettsrådet for etablering av 
idrettsskole i kommunen.

Det oppnevnes en arbeidsgruppe fra ungdomsrådet for oppfølging av saken:

 Sebastian Riel-Saua (URBOF)
 Kine Elise Haugen (URVGS)
 Marthe Nilsen (URBOF)
 Camilla Mudenia (URDEA)

Tillegg:

Vi ønsker å inngå et samarbeid med Tana idrettsråd.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd inngår samarbeid med Tana idrettsrådet for etablering av 
idrettsskole i kommunen.
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Det oppnevnes en arbeidsgruppe fra ungdomsrådet for oppfølging av saken:

 Sebastian Riel-Saua (URBOF)
 Kine Elise Haugen (URVGS)
 Marthe Nilsen (URBOF)
 Camilla Mudenia (URDEA)

Tillegg:

Vi ønsker å inngå et samarbeid med Tana idrettsråd.

Rådmannens forslag til vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd inngår samarbeid med Tana idrettsrådet for etablering av 
idrettsskole i kommunen.

Det oppnevnes en arbeidsgruppe fra ungdomsrådet for oppfølging av saken:

_____________________

_____________________ 

_____________________ 

Saksopplysninger

Kulturskolen har tidligere hatt et bredt tilbud av idrettsaktiviteter. Dette tilbudet ble avviklet på grunn av 
kulturskolens formål og oppgave. Dette var tilbud som ikke kunne defineres i kulturskolearbeidet. 

En idrettsskole er et variert aktivitetstilbud hvor barn kan får prøve seg i flere idretter og i flere miljøer, 
for eksempel i sal, på løkka, i skog og mark, på snø og is eller i vann. Det legges vekt på å utvikle en god 
grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå.

Målet med idrettsskole er å skape et godt og variert aktivitetstilbud hvor barn får utvikle seg både fysisk, 
psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve seg i flere idretter og i flere ulike miljøer, og hvor 
trygghet og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

Det finnes sannsynligvis ulike modeller for idrettsskoler, men det som kanskje er et alternativ for Tana er 
å inngå et samarbeid med idrettslagene om etablering av tilbudet. Hvor organisatorisk et slikt tilbud skal 
forankres når kulturskolen ikke er aktuelt vil være en utfordring. Alternativt er at et eller flere idrettslag 
tar oppgaver, siden de vil nå tilskudd gjennom Norges Idretts Forbund (NIF).

Målet med idrettsskole etter NIF sin definisjon er:
• Å stimulere til samarbeid på tvers av gruppene i idrettslaget eller med andre idrettslag i lokalmiljøet.
• Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet.

Side 14



• Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett.
• Å få prøve ut forskjellige idretter, som igjen kan forhindre frafall i tidlig alder. 
• Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter.
• Å legge til rette for sosiale tiltak for hele familien, utenom selve idrettsaktiviteten, for eksempel 
aktivitetsdager, turer, kino- og teaterbesøk og lignende.

Et annet alternativ er å søke om prosjektmidler og inngå et samarbeid med Tana Fysikalske. 

Vurdering
Rådmannen ser dette tiltaket som positiv og er i tråd med folkehelsesatsingen i kommunen. Det 
viktig å få større brede innen idrett og fysisk aktivitet blant barn og unge. 

Rådmannen foreslår at ungdomsrådet inngår et samarbeid med idrettsrådet for realisering av 
tiltaket. 

Side 15



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F60

Arkivsaksnr: 2013/1716-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 30/2013 12.06.2013
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 42/2013 13.09.2013

Saksprotokoll saksnr.  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 12.06.2013 

Behandling

Fra Rusteamet møtte fra politiet Britt Elin H. Isaksen og fra hjelpetjenesten Gunn Sundal.

Fellesforslag fra Camilla Mudenia (URDEA), Anna O. Taksgård (URSEI), Kristine S. Stjerna 
(URGRO) Sebastian Riel-Saua(URBOF), Per Martin Ingilæ (URGRO), Kine Elise Haugen 
(URVGS), Ella M. Isaksen (URDEA), Are Østhaug (URSEI) og Marthe Nilsen(URBOF):

Foredragsholdere:

 Vinni (videohilsen hvis han ikke kan komme)
 Kristin Steira (Hvordan det er å være idrettsstjerne)
 Stian Blipp

Musikk: Karpe Diem, personer fra Tana, Vellykket fiasko, Staymann, Slin Crase, Vinni, Astrid 
Sugaren, Astrid Smeplass.

Nei til Narkotika
 Konkurranser (småe)
 Ungdomsrådet

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Foredragsholdere:

 Vinni (videohilsen hvis han ikke kan komme)
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 Kristin Steira (Hvordan det er å være idrettsstjerne)
 Stian Blipp

Musikk: Karpe Diem, personer fra Tana, Vellykket fiasko, Slin Crase, Vinni, Astrid Sugaren, 
Astrid Smeplass.

Nei til Narkotika
 Konkurranser (småe)
 Ungdomsrådet

Rusteamet - stormøte 9.oktober 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Informasjon fra rusteamet ved 

Britt Elin Hætta Isaksen, politiet
Gunn Sundal, hjelpetjenesten

Saksopplysninger
Stormøtet om rusforebyggende arbeid i Tana 9.oktober. gruppa har satt av flerbrukshallen fra kl 
15:00 – 21:00 for aktivitet. Programmet er ikke helt fastsatt ennå, men det skal være foredrager, 
konsert og andre aktiviteter.

Målgruppen er:
- Videregående skole
- Ungdomstrinnet og foreldre i Tana og Nesseby
- Også åpen for andre interesserte

Rusteamet har satt som mål:
- Øke bevissthet og holdninger hos voksne personer som kan være med å utvikle en sunn 

og rusfri livsstil blant ungdom i Tana

Tverrfaglig samarbeid:
- Hjelpetjenesten, Kulturenheten
- Skolene, Helsestasjon
- Lensmannsetat, foreldre, kirke og ungdomsrådet 
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Vurdering

Saken legges for ungdomsrådet med informasjon og åpen drøfting med rusteamet ved politiet og 
hjelpetjenesten om rusforebygging i Tana.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: D11

Arkivsaksnr: 2012/2478-5

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 31/2013 12.06.2013
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 43/2013 13.09.2013

BMX-bane, oppfølgingssak

Saksprotokoll saksnr.31/2013   i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 12.06.2013 

Behandling

Ella M. Isaksen (URDEA) fremmet følgende forslag:

Forslag om at Kine Elise Haugen (URVGS) og Per Martin Ingilæ (URGRO) møter for 
ungdomsrådet på kommunestyremøte den 20. juni 2013.

Votering
Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Forslag om at Kine Elise Haugen (URVGS) og Per Martin Ingilæ (URGRO) møter for 
ungdomsrådet på kommunestyremøte den 20. juni 2013.

Rådmannens forslag til vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd følger opp saken i kommunestyret 20.juni.2013.

Følgende representanter møter på kommunestyret:
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___________________________ 

___________________________

Saksopplysninger

Ungdomsrådet har gjort følgende vedtak i møtet 14.06.12:
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd går innfor at Tana kommune vurderer etablering
av et aktivitetsanlegg for BMX som lokaliseres i området sameskolen - skiskytteranlegget.
Bygging av anlegget må baseres på delvis ekstern finansiering gjennom spillemidler, andre
offentlig tilskuddordninger, private tilskuddordninger/sponsing og dugnadsarbeid.
Saken oversendes OKU for realitetsbehandling.

I juni 12 var ungdomsrådet på en befaring med administrativ ledelse og politiskledelse om
endelig plassering av bmx-bane. Dette dannet grunnlaget for vedtaket.
Det ble søkt om tilskudd til anlegget. Ungdomsrådet fikk innvilget kr 200 000 fra Sparebanken
Nord Norge til bygging av banen.

Høsten 2012 ble det søkt om forhåndsgodkjenning av anlegget for søknad om spillemidler. Det
foreligger en forhåndsgodkjenning av anlegg.

BMX-bane kom ikke med i budsjettet for 2013 eller økonomiplanen 2013-2016.
Av den grunn kunne ikke søknaden om spillemidler oversendes fylkeskommunen 15.januar. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: C20

Arkivsaksnr: 2013/648-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 32/2013 12.06.2013
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 44/2013 13.09.2013

Paintball i Tana - BFC som etablerer

Saksprotokoll saksnr. 32/2013  i Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd - 12.06.2013 

Behandling

Ella M. Isaksen (URDEA) fremmet følgende forslag:

Kristine Sørensen Stjerna, Marthe Nilsen, Anna Oliva Taksgård og Ella M. Isaksen blir en 
gruppe som jobber med paintball saker.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kristine Sørensen Stjerna, Marthe Nilsen, Anna Oliva Taksgård og Ella M. Isaksen blir en 
gruppe som jobber med paintball saker.

Rådmannens forslag til vedtak
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd nevner Anna Oliva Taksgård til å følge opp prosessen 
med etablering av paintball aktivitet i Tana. 
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Saksopplysninger
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd har i sak 16/2013 av 21.03.2013gjort følgende vedtak:

Ungdomsrådet oppnevner et utvalg bestående av Andreas Persen(URLOSA) og Marthe Helene
Nilsen (URBOF), som sammen med administrasjonen jobber videre med paintball aktivitet og
anlegg i Tana.

Ungdomsrådet har tidligere drøftet om paintball aktivitet eller etablering av paintball anlegg i
Tana. For etablering av et anlegg for paintball så forutsettes det at er en klubb eller at aktiviteten
er knyttet til eksisterende klubb i kommunen.
Administrasjonen har gjort en henvendelse til lag og foreninger om etablering av paintball
aktivitet under deres organisasjon. Henvendelsen har ikke ført frem.
Ungdomsrådet har gjennomført en kartlegging av aktivitets ønsker blant ungdom i kommunen.
Paintball var den aktiviteten som fikk størst skår. Blant gutter er en stor andel som ønsker
oppstart av paintball aktivitet og det samme ønsker ligger høyt også blant jentene.
Anlegg for paintball er ikke innarbeid i de kommunale planene.

Ungdomsrådet arbeider for etablering av paintball i Tana. Ungdomsrådet kan kontakte lag og
foreninger og voksne som kan være med å etablere aktiviteten i Tana. Anna Oliva Taksgård har 
fulgt opp saken fra ungdomsrådet sin side og kontaktet Badje Deanu fotballclub (BFC). Det er 
en enighet om etablering av paintball under klubben. I den avtalen ligger det en forventing om 
prosjektmidler for anskaffelse av utstyr og andre utgifter.  

Vurdering
Rådmann foreslår at det inngås en dialog med BFC i samarbeid med ungdomsrådet om 
formalisering av paintball og eventuell bistand til prosjektsøknad. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/2160-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Deanu nuoraidráđđi-Tana ungdomsråd 45/2013 13.09.2013

Høring - lovfesting av ungdomsråd

Rådmannens forslag til vedtak
Ungdomsrådet oppretter en arbeidsgruppe som lager forslag til høringsuttalelse som behandles i 
oktober møtet.

Arbeidsgruppa består av:

__________________

__________________

__________________

Saksopplysninger

Kommunal- og regionaldepartementet sender i samarbeid med Arbeidsdepartementet og Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartementet ut et høringsnotat om lovfesting av medvirkningsordning 
for ungdom. 
I høringsnotatet ber departementet kommuner og fylkeskommuner fortelle oss hvilke erfaringer de 
har med ulike typer ungdomsmedvirkning og hva de mener en lovfestet medvirkningsordning for 
ungdom bør inneholde. Vi foreslår ingen lovbestemmelser, men skisserer kort noen 
problemstillinger vi ønsker høringsinstansenes synspunkter på.

Høringsfrist er 25.november 2013
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Vurdering

Side 24



DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref Vår ref Dato

13/1969-1 20.08.2013

Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - Høring

Kommunal- og regionaldepartementet sender i samarbeid med Arbeidsdepartementet
og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet ut et høringsnotat om lovfesting
av medvirkningsordning for ungdom.

I høringsnotatet ber departementet kommuner og fylkeskommuner fortelle oss hvilke
erfaringer de har med ulike typer ungdomsmedvirkning og hva de mener en lovfestet
medvirkningsordning for ungdom bør inneholde. Vi foreslår ingen lovbestemmelser,
men skisserer kort noen problemstillinger vi ønsker høringsinstansenes synspunkter
på.

Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men høringen er også åpen for andre enn de
som står på denne listen. Vi ber høringsinstansene vurdere om andre berørte instanser
bør få tilsendt dette høringsbrevet. Det er særlig viktig at kommuner og
fylkeskommuner sørger for at ungdomsrådene og lignende medvirkningsorganer for
ungdom får anledning til å avgi en separat høringsuttalelse. Alle uttalelser blir publisert
på departementets nettsider.

Høringsuttalelser kan sendes ostmottak@krd.de .no merket sak 13/1969. Frist for
innsending av uttalelser er satt til 25. november 2013.

Med hilsen

Sølve Monica Steffensen
eksepdisjonssjef

Siri Halvorsen
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Nina Britt Berge

NO-0032 Oslo Org no. 22247255

postmottak@krd.dep.no http://www.krd.dep.no/ 972 417 858
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HØRINGSINSTANSER

Departementene
Fylkeskommuner
Fylkesmenn
Interne avdelinger i Kommunal- og regionaldepartementet
Kommuner
Registrerte politiske partier
Sametinget
Longyearbyen lokalstyre
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Brønnøysundregisteret
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Helsedirektoratet
NAV
Riksantikvaren
Skattedirektoratet
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Vegdirektoratet
Barneombudet
Forbrukerombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Sivilombudsmannen
Datatilsynet
Helsetilsynet
Klima- og forurensningsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Finanstilsynet
Mattilsynet
Forbrukerrådet
Kommunal landspensjonskasse
Kommunalbanken
Statens pensjonskasse
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Innovasjon Norge
SIVA Selskapet for industrivekst
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Bodø
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Høgskolen i Oslo
Norges forskningsråd
Norges handelshøyskole NHH
NTNU
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Finansnæringens arbeidsgiverforening
Finansnæringens hovedorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Sparebankforeningen
Verdipapirfondenes forening
Akademikerne
Delta
Fagforbundet
Fellesforbundet
Finansforbundet
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norsk sykepleierforbund
Unio
Utdanningsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Den norske advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske legeforening
Den norske revisorforening
Den norske tannlegeforening
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring
Friluftsrådenes landsforbund
Norges Kulturvernforbund
Norsk journalistlag
Norsk presseforbund
Norsk psykologiforening
Norsk redaktørforening

Side 3

Side 27
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1. Innledning

1.1 Lovfesting av medvirkningsorgan for ungdom

Regjeringen mener at det er viktig at forskjellige aldersgrupper er representert i
kommunale råd og utvalg. Både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har i dag
lovfestede medvirkningsordninger. Ungdom bør ha det samme. Regjeringen ønsker
derfor å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner. Etter regjeringens oppfatning vil en formalisering av ungdommens
rett til å si sin mening og bli hørt, gi et viktig signal til alle landets kommuner og
fylkeskommuner om at ungdom skal ha reell innflytelse i politiske prosesser som angår
deres hverdag der de bor.

Medvirkningsordninger for ungdom vil være en god skole i demokrati og gi
ungdommen mulighet og troen på at det nytter å delta i politiske prosesser. Det sender
et feil signal til ungdommen at eldre, som både har stemmerett og er valgbare til
kommunestyrer og fylkesting, har rett til å bli hørt, mens unge uten stemmerett ikke
skal gis den samme retten til en formalisert medvirkning.

Norsk institutt for by —og regionsforskning(NIBR) har kartlagt politisk og
administrativ organisering av kommunal virksomhet. De fant at ni av ti kommuner har
etablert en representasjonsordning for unge. Dette viser at det finnes stor vilje til å
inkludere unge mennesker i lokale beslutningsprosesser. Det er stor variasjon i
hvordan kommunene legger opp sitt arbeid med barn og unges deltakelse og
innflytelse og ulike lokale varianter har vist seg svært levedyktige.

1.2 Bakgrunnen for høringsbrevet

1.2.1 NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

I NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning foreslår utvalget at det skal etableres
nasjonale, lovfastsatte retningslinjer for kommunale ungdomsråd eller lignende organ,
ikke at ordningen i seg selv skal lovfestes. Utvalgets flertall ønsker at nasjonale
retningslinjer skal omfatte institusjonell forankring, administrativ støtte,
aldersavgrensing, valgordning og mandat. Utvalgets mindretall går inn for at ordningen
med ungdomsråd skal lovfestes. Et samlet utvalg går inn for en formalisering av lokale
innflytelsesorgan for ungdom, med jevnlige møter, og formell tilknytning til det
kommunale styringssystemet.

Hovedutfordringen som utvalget peker på i NOU 2011:20er at ungdomsråd og lignende
ordninger generelt, er ordninger med et uklart mandat.

Utredningen har vært på bred offentlig høring. 62 høringsinstanser uttalte seg om dette
i høringsrunden. Mindretallet (12 instanser) mener at dette er tiltak kommunene selv
må vurdere. De øvrige høringsinstansene er delt i hvordan dette skal gjøres, men er
enige om at ordningen må lovfestes.
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Regjeringen har valgt å følge utvalgets mindretall og går inn for å lovfeste en
medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og fylkeskommuner.

1.2.2 Harmonisering av medvirkningsordninger i kommuner og fylkeskommuner

Arbeidet med å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom i alle kommuner og
fylkeskommuner, vil inngå i et større lovprosjekt hvor de eksisterende lovpålagte
medvirkningsordningene med eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne
skal harmoniseres og samles i én felles lov og forvaltes av ett departement. Det er viktig
å understreke at en slik harmonisering ikke skal føre til at de eksisterende lovpålagte
ordningene skal svekkes.

De ansvarlige departementene for gjeldende medvirkningsordninger,
Arbeidsdepartementet (eldreråd) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(råd for personer med nedsatt funksjonsevne), skal sammen med Kommunal- og
regionaldepartementet foreslå et nytt regelverk om medvirkningsordninger som også
omfatter ungdom. Det er på denne bakgrunnen vi sender ut dette høringsnotatet, for å
få synspunkter på hvordan en lovfesting av medvirkningsordning for ungdom bør
utformes. Mange kommuner og fylkeskommuner har ulike typer ungdomsmedvirkning
og vi er interessert i å høre hvilke erfaringer de har med disse og hva de mener en
lovfestet medvirkningsordning for ungdom bør inneholde.

Vivil også parallelt invitere ulike forskningsinstitusjoner til å komme med tilbud om å
foreta en kartlegging av hvilke erfaringer kommuner og fylkeskommuner har med de
lovpålagte ordningene med eldreråd og råd for personer med nedsatt funksjonsevne.
Når vi har foretatt denne kunnskapsinnhentingen og fått inn høringsuttalelsene fra
kommuner og fylkeskommuner om ungdomsmedvirkning, tar vi sikte på å sende ut et
høringsnotat med forslag til et nytt regelverk om medvirkningsordninger i kommuner
og fylkeskommuner.

1.3 Innholdet i høringsbrevet

I kapittel 2 redegjør vi kort for rettstilstanden i dag når det gjelder
medvirkningsordninger i kommuner og fylkeskommuner. I kapittel 3 skriver vi
nærmere om hvordan vi kan lovfeste en medvirkningsordning for ungdom. Vi foreslår
ingen lovbestemmelser, men skisserer kort noen problemstillinger vi ønsker
høringsinstansenes synspunkter på.
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1.4 Om høringen

Høringsfristen er 25. november 2013.

Liste over høringsinstanser ligger vedlagt, men høringen er også åpen for andre enn de
som står på denne listen. Vi ber høringsinstansene vurdere om andre berørte instanser
bør få tilsendt dette høringsbrevet. Det er særlig viktig at kommuner og
fylkeskommuner sørger for at ungdomsrådene og lignende medvirkningsorganer for
ungdom får anledning til å avgi en separat høringsuttalelse.

Høringsuttalelsene sendes på e-post til Kommunal- og regionaldepartementet:
ostmottak krd.de .no merket sak 13/1969.

2. Gjeldende rett

2.1 Generelt om medvirkningsordninger i dag

Lovverket har i dag ingen generell regel om hvordan kommunene/fylkeskommunene
kan organisere ulike medvirkningsordninger, bare to særlover som regulerer
medvirkningsordninger for eldre og for personer med nedsatt funksjonsevne. Ut over
dette er det opp til den enkelte kommune om den ønsker å ha slike ordninger for andre
grupper og hvordan disse skal organiseres.

Lovverket hindrer ikke at kommunene, etter eget initiativ, kan opprette andre
medvirkningsordninger i sin interne organisering. Dette kan skje i sammenheng med
enkeltsaker, eller som en fast ordning for en avgrenset gruppe, for eksempel
innvandrerråd. Det mest vanlige er likevel ulike ordninger for medvirkning fra ungdom
gjennom ungdomsråd, ungdommens kommunestyre eller lignende ordninger.

2.2 Eksisterende lovpålagte ordninger for medvirkning

2.2.1 Eldreråd

Kommuner og fylkeskommuner har plikt til å opprette eldreråd for hver valgperiode, jf.
lov 8. november 1991nr. 76 om kommunale- og fylkeskommunale eldreråd §§ 1 og 5.
Formålet med eldrerådene er å sikre de eldre innflytelse i saker som gjelder eldres
levekår. Det at eldrerådet opptrer tverrpolitisk og uavhengig bidrar til å sikre at eldres
syn på saker som angår eldre blir en del av grunnlaget for de avgjørelsene som fattes i
lokalpolitikken.

Eldrerådet er et rådgivende utvalg som har mandat til å avgi uttalelser, anmodninger og
råd til eget kommunestyre/fylkesting, jf. eldrerådsloven §§ 3 og 7. Eldrerådene har
ikke avgjørelsesmyndighet. De kan ta opp saker på egen hånd og anmode
kommunestyret/ fylkestinget om å sette aktuelle saker på dagsorden. Eldrerådenes
hovedoppgave er å gi uttalelser til "alle saker som gjeld levekåra for eldre", jf. §§ 3 og 7.
Dersom det er tvil om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene at saken bør
forelegges for eldrerådene.
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Det er kommunestyret/fylkestinget som avgjør hvor mange medlemmer eldrerådet
skal ha og som oppnevner medlemmene, jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger har rett til å
komme med forslag til medlemmer i eldrerådet. Flertallet av rådsmedlemmene skal
være alderspensjonister i kommunen. Kommunestyret kan vedta å opprette felles råd
for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, jf. § 4a.

Rådene bør ikke være for store. Ifølge Arbeidsdepartementets rundskriv om
kommunale og fylkeskommunale eldreråd (A-32/2007), har de fleste eldrerådene har
fra fem til syv medlemmer. Arbeidsdepartementet anbefaler i det nevnte rundskrivet at
både eldrerådet og pensjonistforeningene får uttale seg før
kommunestyret/fylkestinget fastsetter antall medlemmer i eldrerådet. Det er en
forutsetning i kommuneloven § 10 nr. 3 at det også skal velges varamedlemmer til
rådet.

2.2.2 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha et råd eller annen representasjonsordning
for mennesker med nedsatt funksjonsevne, jf. lov 17.juni 2005 nr. 58 om råd eller anna
representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett
funksjonsevne m.m. §§ log 2.

Kommunene og fylkeskommune skal sørge for at mennesker med nedsatt
funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med
saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder
blant annet arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne,
tilgjengelighet og likeverdige tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Medvirkning skal i hovedsak skje gjennom rådgivning og uttalelser.

Intensjonen med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker med nedsatt
funksjonsevne får tilgang til de kommunale - og de fylkeskommunale tjenestene som er
nødvendige for at de skal kunne fungere best mulig. Det vil kunne gjelde både
lovpålagte og ikke-lovpålagte tjenester. Rådet skal medvirke til å synliggjøre de
behovene som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne har, og hva som er gode
løsninger for dem.

Kommunestyret avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha. Etter loven er det ulike
alternativer for organisering å velge mellom:
Eget råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (§ 2)
Interkommunale representasjonsordninger/råd (§ 3)
Et felles råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre (§ 4)
Andre representasjonsordninger (§ 2).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har understreket at det er viktig at
organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne er med i prosessen om valg av
ordning, og at det bør legges avgjørende vekt på hva de mener.
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3. Departementets vurdering

3.1 Gjennomgang og harmonisering av regelverket for medvirkningsordninger

Når regjeringen nå ønsker å lovfeste en medvirkningsordning for ungdom, er det
naturlig å foreta en gjennomgang og harmonisering av regelverket for
medvirkningsorganer generelt. Det er uheldig at så beslektede og parallelle regelverk
er regulert i ulike særlover, og forvaltet av ulike departementer. Denne
dobbeltreguleringen gjør regelverket unødvendig komplisert og vanskelig tilgjengelig
for kommunene, særleg under en konstitueringsprosess.

3.2 Hvordan regulere en medvirkningsordning for ungdom?

Som nevnt er det svært mange kommuner og fylkeskommuner som allerede har et
medvirkningsorgan for barn og ungdom. Det er derfor viktig at en lovfesting utformes
på en slik måte at kommunene så langt det er hensiktsmessig kan beholde
eksisterende, gode løsninger. Arbeidet med barn og ungdoms deltakelse og innflytelse
bør ha rom for ulike metoder og arbeidsformer.

Medvirkningsordningene er å anse som en del av kommunenes interne organisering,
og som en del av det demokratiske systemet i kommunene. Lovprosjektet om
medvirkningsordninger i kommunene har som vist ovenfor som mål at regelverket blir
samlet i en felles lov, enten i kommuneloven eller i en ny felles særlov som skal
forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet.

Vårt utgangspunkt er at de grunnleggende reglene for organisering av
medvirkningsordninger bør være like, men likevel slik at den enkelte ordning til en viss
grad tilpasses de ulike gruppene. Reglene for eldreråd og råd for funksjonshemmede er
forholdsvis like i sin oppbygging, og neppe så vanskelig å samordne. Et nytt krav om en
medvirkningsordning for unge kan følge samme mønster, men her er mangfoldet stort
og regelverket må ikke være til hinder for at gode løsninger på ungdommens premisser
videreføres. Det er viktig at en lovfesting av en medvirkningsordning for ungdom er
fleksibel og gir kommunene handlingsrom til å finne lokale, gode løsninger.

Etter gjeldende rett har medlemmer i kommunale organ i kraft av sitt verv tale- og
forslagsrett i saker som forsamlingen behandler. Forslagsretten følger ikke direkte av
lov, men følger forutsetningsvis av møte- og stemmeretten til folkevalgte, jf.
kommuneloven § 30. Det er et viktig prinsipp for gjennomføringen av et formelt møte i
et kommunalt organ at det bare er organets medlemmer som har ordinær tale-,
forslags- og stemmerett. Men andre, for eksempel representanter for et ungdomsråd,
står selvsagt fritt til å be ett av medlemmene i et organ om å fremme et bestemt forslag
på deres vegne.
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De ulike medvirkningsorganene vi har, både de lovpålagte og de ulovfestede, er å anse
som rådgivende organ for én særlig gruppes interesser overfor kommunen.
For å sikre en åpen, bred og tilgjengelig medvirkning er det opp til den enkelte
kommune om den ønsker å gi disse organene talerett i kommunale organer.

Løsning for et nytt regelverk kan for eksempel være:

Alternativ a:

En egen generell bestemmelse i lov 25. september 1992nr. 107 Om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) om særlige medvirkningsorganer, men som
pålegger kommunene å ha slike ordninger for unge, eldre og personer med nedsatt
funksjonsevne. Detaljerte regler som er tilpasset de enkelte ordningene kan fastsettes i
forskrift.

Alternativ b:

En egen felles særlov om særlige medvirkningsordninger i kommuner og
fylkeskommuner, der alle ordningene lovfestes.

Begge alternativene legger opp til at Kommunal- og regionaldepartementet overtar
forvaltningsansvaret for dette regelverket. Det er naturlig da ordningene kan sees på
som en del av kommunenes organisering for bedre samhandling med særlige
brukergrupper.

Når det gjelder den nærmere utforming av et regelverk for medvirkningsordning for
ungdom, vil vi løfte frem noen problemstillinger det er viktig å tenke over:

Hvis ungdomsrådene og lignende organer skal få beslutningsmyndighet,
forslags- og/eller innstillingsrett, blir spørsmålet om de da er et
medvirkningsorgan eller snarere et kommunalt organ. Og det neste spørsmål
blir da om ungdom, som ikke er direktevalgt i ordinære valg, får like sterke
rettigheter som ordinært valgte representanter.
Medvirkningsordningene for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal
ha seg forelagt saker som er av særlig interesse for disse gruppene. Spørsmålet
er om vi skal ha en tilsvarende avgrensning av ungdomsrådene, eller om
ungdomsrådene og lignende organer skal stå fritt til å få seg forelagt og å uttale
seg som alle saker i kommunen.
Eldreråd og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne har krav på å få de
aktuelle sakene forelagt seg i god tid før de skal behandles i et politisk organ. Ut
over dette er de kun rådgivende organ som ikke kan få delegert formell
myndighet eller forslagsrett for folkevalgte organ. Medlemmer av disse rådene
kan bare få møte- og talerett i politiske organ, adskilt fra ordskifte i organet.
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Aktuelle spørsmål er:
Skal et medvirkningsorgan for ungdom få en sterkere posisjon og status i den
kommunale saksgang og organisasjon enn det gjeldende medvirkningsorganer i
dag har?
Skal lovfestingen av en medvirkningsordning for ungdom legge opp til at disse
tillegges formell beslutningsmyndighet?
Skal det legges opp til at medvirkningsorgan for ungdom får forslags- og
innstillingsrett, og i tilfelle overfor hvilke organer?

En lovregulering av ungdomsmedvirkning reiser også noen særegne spørsmål:

Utvelgelseskriterier
Det fremgår av NOU 2011:20 Ungdom,makt og medvirkning at utvelgelseskriteriene til
ungdomsrådene er utydelige og varierer fra sted til sted. Ofte kan det være
ressurssterk ungdom som trekkes inn, de som ellers er godt synlige i lokalsamfunnet
og sitter i lederposisjoner i elevråd og lignende. Utvalget anbefaler at skolen, frivillige
organisasjoner og fritidsklubber velger et visst antall medlemmer hver. I tillegg til at
ungdomsrepresentanter også bør rekrutteres gjennom et tilfeldig utvalg blant ungdom
som ikke er organisert i noen organisasjon etc. Spørsmålet blir om utvelgelse av
ungdomsrepresentanter bør skje på en annen måte enn valg av personer til de andre
lovpålagte rådene. Valgene til disse rådene er ikke basert på et tilfeldig utvalg av
målbefolkningen.

Valgordning
En valgordning til ungdomsrådene eller lignende medvirkningsorgan bør sikre
representasjon fra ungdom både i ungdomsskolealder og eldre ungdommer. Det er
videre ønskelig med en viss kontinuitet blant medlemmene i en medvirkningsordning
for ungdom.

En valgperiode på fire år som gjelder for eldreråd og råd for personer med nedsatt
funksjonsevne, vil være for lang tid når det gjelder ungdom. Mange ungdomsråd
praktiserer i dag en ordning der medlemmene velges for to år, og hvor halvparten av
medlemmene stiller til valg hvert år.

Når det gjelder alder på dem som skal representere ungdommen, er det et spørsmål om
det skal være en nedre og en øvre grense. I NOU 2006:7Det lokalefolkestyret i endring,
argumenterer Lokaldemokratikommisjonen for at det bør være en øvre aldersgrense på
18 år for medlemmer av ungdomsrådene. I NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning
mener utvalget at ungdom bør kunne velges til ungdomsråd fra de begynner i
ungdomsskolen til de fyller 18 år. De mener at det ikke er behov for særordninger for
ungdom over 18 år, som da vil ha mulighet til å delta på andre arenaer, som
organisasjons- og valgkanalen.
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En problemstilling som av og til melder seg, er behovet for samtykke fra foresatte når
ungdom under 18 år blir valgt inn i ungdomsråd. Ulike ungdomsråd har ulik praksis på
dette feltet. Det følger av barneloven § 32 at barn som har fylt 15 år selv avgjør
spørsmålet om å melde seg inn i eller ut av foreninger. Barneloven § 33 gir barn stadig
større selvråderett med alderen. Barn vil derfor ha medbestemmelsesrett også før de
fyller 15 år, men avgjørelsene må da i mange tilfeller tas sammen med foreldrene.

Spørsmål om den unge kan påta seg tillitsverv på egen hånd, kan tenkes løst etter disse
retningslinjene.

Det er også et spørsmål om ungdom som velges inn i ungdomsråd eller lignende
medvirkningsordning må bo i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på problemstillingene som er reist i dette
høringsnotatet.
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