
Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse: 
Bydel Grünerløkka har organisert sin ungdomsmedvirkning gjennom et valgt ungdomsråd. I 
tillegg til dette er det i alle bydelens fritidsvirksomheter lagt til rette for medvirkning gjennom 
husstyrer ol. der brukeren av tilbudene har stor innflytelse på utforming og innhold. 
Bydel Grünerløkka er av den oppfatning at det er svært viktig at bydelens ungdommer blir 
hørt og har innflytelse på de spørsmål og områder som berører deres liv. Ungdomsrådet i 
bydelen er satt sammen av representanter fra bydelens skoler, fritidsklubber og frivillige lag 
for å sikre at ulike grupperinger og interesser er representert i rådet.  
Bydel Grünerløkka mener det er svært viktig at en lovfesting på dette området ikke kommer i 
veien for lokalt tilpassede løsninger. Kommuner og bydeler har ulike utfordringer og 
arbeidsformer som også må gjenspeile en lokal medvirkningsordning for ungdom.  
Bydelen slutter seg til vurderingen om at de grunnleggende reglene for organisering av 
medvirkningsordninger bør være like, med rom for tilpasning til de ulike gruppene. Det må 
gis rom for etablering av løsninger på ungdommers premisser. Bydelens erfaring med 
ungdomsråd viser at det er svært sjelden at ungdommer setter temaer og problemstillinger på 
dagsorden overfor beslutningsorganene. Dette kan skyldes måten utvalget er organisert på 
eller måten bydelen inviterer Ungdomsrådet til å delta. Bydelen er av den oppfatning at 
ungdommer selv i stor grad må høres når det gjelder hvordan de skal ha innflytelse. Dette kan 
innebære at medvirkningen må inneholde ulike elementer i tillegge til et formelt ungdomsråd. 
Dette kan være knyttet til den enkelte skole, eller fritidsvirksomhet eller i form av workshops 
og samlinger i tilknytning til særlige utfordringer i lokalmiljøet. Videre krever det at lokale 
politikere er lydhøre over for ungdommenes stemme og aktivt inviterer ungdommer til å delta 
i prosesser som angår dem. 
Bydel Grünerløkka er av den oppfatning at et medvirkningsorgan for ungdom ikke skal 
innebære tale og forslagsrett i saker som behandles i formelle organer. Slike forslag kan 
eventuelt fremmes via medlemmer i bydelsutvalget e.l. dersom dette er ønskelig. Enkelt 
ungdommer, grupper av ungdommer og ungdomsrådet står i dag fritt til å fremme sine saker i 
åpen halvtime i forkant av alle politiske møter.  
Medvirkningsorganet bør være et rådgivende organ på linje med andre sammenlignbare råd 
som eldreråd og råd for funksjonshemmede. Bydelen mener at dette ikke reduserer 
muligheten for medvirkning og innflytelse. Bydelens erfaring er at Bydelsutvalget og 
underliggende utvalget er svært lydhøre overfor ungdommers innspill og forslag i den grad de 
artikuleres og fremmes. En slik bevissthet i de formelle organene er en forutsetning for all 
medvirkning. 
Når det gjelder sammensetning av ungdomsrådet bør det sikres en bredes mulig 
sammensetning. Det er ikke uvanlig at ungdommer som stiller til valg i slike utvalg i 
utgangspunktet er engasjert og ikke nødvendigvis speiler gjennomsnittet av bydelens eller 
kommunens ungdommer. Når det gjelder ungdomsråd bør det legges til rette for at 
ungdommer med ulike interesser og forutsetninger er representert. Dette vil gi ungdomsrådet 
en sterkere stemme og muligheter for å fremme saker som ivaretar ulike interesser blant 
ungdom. En bred sammensetning kan sikres gjennom en styring av representasjon fra ulike 
instanser: skole, fritidsklubber, lag- og foreninger etc. I tillegg bør det sikres at ulike 
aldersgrupper er representert og at det er en likes mulig kjønnsfordeling. Ideelt sett vil dette 
sikre at flest mulig interesser blant ungdom blir representert i utvalget.  
Ungdommer lever i nuet og vil ikke kunne se for seg en forpliktelse i et slikt utvalg over lang 
tid. Et forslag om valg for to år av gangen vil være fornuftig. Dette vil ungdommer kunne 
forplikte seg til og samtidig er man sikret utskiftinger i utvalget som gir nye impulser og rom 
for at nye ungdommer kan engasjere seg. Ungdommene som er representert i utvalget bør bo i 
den aktuelle kommunen eller bydelen. 



Til slutt vil bydelen fremheve viktigheten av oppfølgingsansvaret av utvalget. Ungdommer 
trenger oppfølging av voksne som evner å motivere og inspirerer ungdommene til delta og 
engasjere seg. De må se og forstå at dere stemme kan høres og representere en forskjell og 
dette krever gode råd og god veiledning.  
 


