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Om Unge funksjonshemmede 

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 34 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til 
sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi kjempet for deltaking og likestilling for 
funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som 
jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for unge med funksjonshemminger og kroniske 
sykdommer. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse og likestilling for funksjonshemmet 
ungdom. 
 
 
Lovfesting av kommunale ungdomsråd 
En rekke kommuner har i dag allerede opprettet ungdomsråd. I en undersøkelse i 2009 oppga 
82% av de 353 kommunene som svarte at de hadde etablert ungdomsråd i kommunen1. Det er 
likevel store forskjeller på hvor godt ungdomsrådene fungerer, hvor stor grad av medvirkning 
ungdomsrådet har, og hvem som er representert i rådet2.  
 
Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er allerede lovfestet. Likevel oppgir 
1,5% av kommunene i en undersøkelse i 2014 at de ikke har opprettet råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. I tillegg har 13,6% av kommunene slått sammen råd for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne med eldrerådet. Kun 1% av medlemmene i råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne er under 25 år3. Dette gjør at underrepresentasjonen av unge 
funksjonshemmede er mer utpreget i råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne enn i 
kommunestyrene selv. 
 
En lovfesting av råd i seg selv er dermed ingen garanti for at råd eksisterer, eller at behovet for 
representasjon og medvirkning dekkes på en tilfredsstillende måte. Unge med nedsatt 
funksjonsevne er i dag dobbelt underrepresentert, både som ungdom i råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, og som ungdom med en funksjonsnedsettelse i eksisterende 
kommunale ungdomsråd. Barneombudets fagrapport 2013 understreker også at det mangler 
strukturer for god ungdomsmedvirkning4 i helsetjenesten. Unge funksjonshemmede er ofte 
svært aktive brukere av offentlige tjenester, særskilt kommunale helse- og sosialtjenester. 
 
Representasjon og medvirkning 
En lovfesting av ungdomsråd må bidra til å sikre representasjon av ungdom med ulik erfaring 
og livssituasjon. Per dags dato er praksisen for rekruttering til ungdomsrådet svært forskjellig, 
og sammensetningen av ungdomsrådet kan dermed bli tilfeldig. I noen tilfeller velger 
kommunen selv hvem som skal sitte i ungdomsrådet. Flere ungdomsråd velger representanter 
gjennom elevråd i kommunen. Det er viktig at ungdomsrådets arbeid er tuftet på 
representativitet, slik at medlemmene legitimt kan tale ungdommens sak på vegne av de som 

                                            
1 Norsk institutt for by- og regionalforskning (2009) – De unge stemmene. 
2 NOU 2011: 20 – Ungdom, makt og medvirkning. 
3 Norsk institutt for by- og regionalforskning (2014) – Råd, regler og representasjon. 
4 Barneombudets fagrapport (2013) – Helse på barns premisser. 



har valgt dem. At ungdom selv kan påvirke hvem som sitter i ungdomsrådet er derfor kritisk for 
å sikre reell medvirkning. 
 
Valg gjennom elevrådskanalen kan likevel føre til en skjev rekruttering, ettersom 
minoritetsgrupper, deriblant ungdom med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom, kan være 
underrepresentert i elevråd. Derfor bør ungdomsrådet der det er mulig inkludere representanter 
fra barne- og ungdomsorganisasjoner i kommunen, inkludert organisasjoner for ungdom med 
funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, slik at medlemmene kan trekke på brede erfaringer i 
ungdomsrådets arbeid. 
 
Samtidig som det er viktig å sikre bred representasjon i kommunale ungdomsråd er det kritisk 
at ungdomsrådene har reell mulighet til å påvirke politiske prosesser. Mange ungdom i 
eksisterende ungdomsråd stiller spørsmål ved om rådet har reell innflytelse på politikernes 
beslutninger5. En lovfesting må sikre reell påvirkningsmulighet i kommunale 
beslutningsprosesser ved å forplikte kommunen til å følge opp og gi tilbakemelding på innspill 
fra ungdomsrådene. 
 
Retningslinjer for ungdomsråd 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er fagdirektorat for ungdoms samfunnsdeltakelse og 
medvirkning, og bør ha tilsyn med arbeidet med en forskrift med retningslinjer for kommunale 
ungdomsråd, samt at forskriften blir fulgt opp av kommunene. Retningslinjene bør definere 
hvordan kommunene kan sikre representasjon, mangfold, og reell medvirkning for 
ungdomsrådet. Det må også settes av tilstrekkelige ressurser til å kunne gi kommunene god 
oppfølging i implementeringen av retningslinjene, med fokus på å gi råd og rettledning 
underveis. 
 
Unge funksjonshemmede mener 
Unge funksjonshemmede er positive til en lovfesting av ungdomsråd, men mener at 
lovfestingen må forutsette tydelige retningslinjer som sikrer ungdomsrådenes reelle 
medvirkning. Det er kritisk at ungdomsrådene sikrer bred representasjon, som også inkluderer 
ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, som er aktive brukere av kommunale 
tjenester. Målsetningen med en lovfesting må være å tydeligere definere kravene til 
ungdomsråd, med særskilt hensyn til representasjon og formell posisjon ovenfor kommunale 
beslutningsorganer. Fungerende ungdomsråd med reell medvirkning kan bidra til å sikre gode 
tjenester for ungdom i eget nærmiljø, og forbedre mulighetene til deltakelse i lokalsamfunnet. 
Ansvaret for tilsyn med kommunenes oppfølging av retningslinjer for ungdomsråd må legges til 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og tilstrekkelige ressurser til å gi råd og rettledning til 
kommunene må settes av. 
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5 NOU 2011: 20 – Ungdom, makt og medvirkning. 


