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Forord
FNs barnekonvensjon er en avtale mellom nesten
alle land i verden om hvordan barn og unge skal
ha det, og er den av FN-konvensjonene som har
bredest tilslutning. Konvensjonens 12. punkt er
barns rett til å bli hørt i saker som angår dem.
Siden barn og unge under 18 år ikke har stemmerett, er de nødt til å medvirke
gjennom andre kanaler, og det påligger politikerne et særskilt ansvar for å
sørge for at denne gruppen blir hørt.
Ungdomshøringen er en slik påvirkningskanal, og i år var temaet Ungdom om
makt og demokrati. Målet var at ungdommer skulle evaluere mulighetene de
har til å medvirke og bli hørt. Ungdomshøringen er en unik påvirkningsarena
fordi den samler et svært bredt utvalg synspunkter, der mange av ungdommene ikke er engasjert eller medvirker på andre arenaer. Svar på hva ungdommer
fra hele Oslo mener fungerer og ikke fungerer med ungdomsmedvirkning er
sammenfattet i denne rapporten.
I Oslo er 1 av 5 personer under 18 år. Det vil si at 1 av 5 innbyggere i Oslo ikke
kan stemme ved valg. Det er ungdommene som skal bo her lengst, og ungdommer er storforbrukere av offentlige tilbud. Det er derfor ekstra viktig at
Osloungdommens muligheter til å medvirke ivaretas, og Ungdomshøringen er
et viktig bidrag til dette.
Ungdomshøringen skal være en god medvirkningskanal for ungdom, og derfor
bør ikke denne rapporten gå ulest. I rapporten ligger det mange verdifulle
innspill fra ungdommer i Oslo om hvordan de opplever sine muligheter til å
medvirke, og den er svært relevant for politikere og andre som jobber med
ungdom. Rapporten er også god lesning for alle som interesserer seg for
ungdomsmedvirkning eller er interessert i å høre ungdommens syn på makt
og demokrati.

Forord
Demokrati betyr folkestyre, og et ekte demokrati
er det ikke om ikke alle får muligheter til å bli
hørt og få delta. Derfor er det viktig for meg at
også barn og unge får økte muligheter til å delta
i beslutningsprosessene, og får komme med sine
forslag til forbedringer og endringer. Barn og ungdom er borgere i denne byen.
De bruker aktivt byens tilbud, og har erfaringer og kunnskap som vi trenger for
å kunne utvikle byen til en god by å bo i for alle. Ungdomshøringen er viktig,
fordi den bringer fram ungdommens meninger og forslag. Ungdommen bruker
byen og opplever byen fra en annen side enn mange voksne, derfor trenger vi
ungdommens stemmer, når vi skal utvikle byen.
Oslo er en by i rask utvikling. Vi ønsker å skape en by som er raus, inkluderende
og med plass til alle. For at vi skal få dette til er det viktig å lytte til barn og
unges erfaringer, ideer og forslag. Selv tror jeg på at en by som er bra for barn
og unge, er en by som er bra for alle.
Denne rapporten gir oss politikere, både i Byrådet og i Bystyret, viktige innspill det er verdt å lytte til. Her får vi konkrete innspill som vi må ta på alvor,
når vi skal planlegge byen for dagens og framtidas innbyggere.
Tusen takk til alle dere som har vært med å bidratt til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid knyttet til denne rapporten.
Marianne Borgen
Ordfører

Rami Chumber
Leder, Sentralt Ungdomsråd i Oslo
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1. Sammendrag
Ungdom i Norge er i toppen når det kommer til samfunnsdeltagelse og kunnskap om demokrati. Spesielt
det norske elevdemokratiet, sammenlignet med andre
land, regnes som spesielt sterkt1. Høringen om makt
og demokrati viste at ungdommene vi snakket med
også har gode kunnskaper om demokratiet i Norge.
Høringen viser likevel svakhetstrekk som internasjonale målinger vanskelig kan oppfatte og som, for
alt vi vet, kan være avgrenset til ungdommen i Oslo.

i elevråd eller lignende fordi skolene ikke har noe erfaring
med at ungdommer utenfor elevrådet skal kunne delta på
slike arrangement. Samtidig opplever vi ofte forutinntatte
holdninger som «elevene på vår skole er ikke engasjerte».
Dette fører til at medvirkning og deltagelse i demokrati
blir forbeholdt elever fra veldstående sosio-økonomiske
bakgrunn eller som av andre grunner er faglig høyt presterende på skolen. Elevene kjenner selv på en urettferdighet
rundt dette og ønsker seg tydeligere systemer for å gjøre
det enkelt for elever å delta.

Høringen viser at ungdom i Oslo har gode kunnskaper
om demokratiet. Det vi likevel ser er at ungdommen
ofte mangler kunnskaper nok til å kunne reflektere over vårt system, påpeke svakheter og foreslå
forbedringer. Det norske demokratiet er utrolig flott
og elevene skal lære dette. Elevene skal lære å bruke
kritisk sans, også rettet mot demokratiet selv2. Ungdommene kommer med en virkelighetsbeskrivelse
av sin egen opplevelse av demokratiet de er en del
av som forteller oss at det finnes problem man burde
være oppmerksom på. Ungdommen sier selv at mye
av deres problemer med reell deltagelse stammer fra
en mangel på informasjon. I de fora de deltar opplever
mange at informasjon blir tilbakehold og elev som
ikke deltar i noen myndighetsetablerte medvirkningsorgan opplever at det er vanskelig å få anledning til og
informasjon om å delta, spesielt om man ikke presterer
på faglig høyt nivå.
Mange av ungdommene som deltok forteller at de
hadde vansker med å få tillatelse av lærer til å delta.
I bestillingen «ungdomshøringen» er det sentralt at
arrangementet skal rette seg mot ungdommer som
ikke deltar i medvirkningsorganer eller er aktive i
politiske organisasjoner. Vi har i flere år opplevd
vansker med å få tilgang på ungdom som ikke deltar
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1 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Prosjekter/Ungdom/International-Civic-and-Citizenship-Education-Study-2016-ICCS
2 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/
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2. Hva er en Ungdomshøring?
Ung Medbestemmelse (UngMed) arrangerer hvert år en
byomfattende høring på oppdrag fra Oslo kommunes
Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester (EHS).
Temaet for høringen blir avgjort i samarbeid mellom EHS,
Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) og sekretariatet i UngMed. Ungdomshøringens formål er å innhente informasjon
og innspill fra ungdom i Oslo om saker som angår dem for å
kunne bruke innspillene i politikkutforming.
Bakgrunnen for ungdomshøringen kommer fra arbeidet
med bystyremelding 2/2010, Ung i Oslo. Den første Ungdomshøringen ble avholdt i forbindelse med bystyremeldingen og ble i etterkant videreført som et tiltak for
å innhente informasjon om temaer som berører ungdom
i Oslo. Gjennom eksempelvis slike høringer bidrar Oslo
kommune til at ungdom blir hørt, i tråd med barnekonvensjonens artikkel 12: Tidligere avholdte ungdomshøringer har
vært: Ungdom om integrering (2016), Ungdom om byplanlegging (2015), Ungdom om mangfold (2014),

«Partene skal garantere at et barn som er i
stand til å danne seg egne synspunkter, retten
til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle
forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets
synspunkter behørig vekt i samsvar med dets
alder og modenhet.
For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten
direkte eller gjennom en representant eller et
egnet organ, på en måte som er i samsvar med
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett».
10

Ungdom om skole (2013), Ungdom om helse (2012) og
Ungdom om trygghet og kriminalitet (2011). Alle rapporter
ligger tilgjengelig på www.ungmed.no

2.1 Planlegging
Arbeidet med ungdomshøringen startet i januar 2017 da
UngMeds sekretariat gjennomførte samtaler med Sentralt
ungdomsråds arbeidsutvalg for å kartlegge hvilke overordnede tema som kunne være interessante for dem å gi
innspill på. Tema for høringen ble videre diskutert med
Sentralt ungdomsråd som helhet og listen over aktuelle
tema ble kortet ned. Den kortere listen ble videresendt EHS
for å kortets ytterligere ned. Etter videre dialog med SURs
arbeidsutvalg kom man i samråd frem til at kunnskapen om
hvordan ungdom selv ønsker å delta, hvordan ungdom selv
ønske å medvirke og hva ungdom selv mener om sine egne
konsultative kanaler er mangelfull. For å kartlegge hvordan
man kunne få mest mulig relevante tema og spørsmål til
ungdommene tok UngMed kontakt med NOVA ungdomsforskning for å kartlegge eksisterende materiale. Samtidig
hadde man kontakt med Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU) som var i prosessen med
å utvikle en egen rapport3, «Unge stemmer», om unges
demokratiske utenforskap. På bakgrunn av dette ønsket vi
å i større grad fokusere på andre kanaler enn den formelle
kanalen med stemming i valg. Vi ønsket å utfordre ungdommene på deres egen opplevelse av demokrati og makt
i hverdagen og kom etterhvert frem til fire undertema for
høringen:
• Makt
• Demokrati
• Ungdoms makt og demokrati i Oslo

3 https://www.lnu.no/wp-content/uploads/2017/05/rapport-unge-stemmer-ferdig.pdf
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og vi endte på 52 deltakere, 40 fra ungdomsskoler og 12
fra videregående skoler. Vi kan ikke se at vi har gjort noe
annerledes i år fra tidligere som kan forklare frafallet, men
dato for høringen falt på samme dag som heldagsprøve for
matematikk i Osloskolen. Vi tror dette er den mest sannsynlige grunnen til høyt frafall og vil ha tettere kontakt med
Utdanningsetaten i forkant av fremtidige høringer for å
unngå slike kollisjoner.

Temaet makt inneholdt spørsmål som skulle gi ungdommene en felles forståelse av makt, hvordan de opplever
makt i hverdagen og hvem de tenker har makt. Demokrati
omhandlet ungdommenes egen deltagelse i demokratiske
prosesser samt idémyldring om hvordan demokrati kan bli
bedre, eksempelvis ved å ta i bruk ny teknologi. Temaet om
ungdoms makt og demokrati i Oslo omhandlet ungdommenes egne konsultative kanaler i Oslo, hvorvidt de kjenner
til dem og hvordan de kan forbedre dem.

2.3 Hvor kom ungdommene fra?
Ungdomshøringen har tradisjonelt hatt en overvekt av ungdommer fra de østlige bydelene i Oslo, i år er intet unntak.
Utifra deltakerne som oppga bydelstilhørighet i påmeldingen er den store overvekten av ungdommene fra en av de
østlige bydelene i Oslo. Vi finner det interessant at ungdommer fra østlige bydeler er mer villig til å delta på arrangementer som ungdomshøringen, også når de begynner på
en sentrumsskole, enn elever fra de vestlige bydelene. Til
tross for svakere oppmøte fra de vestlige bydelene, er det
kun to bydeler som ikke var representert på årets høring:
Nordre Aker og St. Hanshaugen. Ved neste høring vil det
være spesielt viktig å rekruttere blant disse bydelene.

2.2 Rekruttering
Rekrutteringen til ungdomshøringen startet i februar 2017
via e-post til alle skoler i Oslo, inkludert spesialskoler, og
fritidsklubber i Oslo. Fritidsklubbene fikk også påminnelse
om arrangementet fra Ungdom og Fritid via deres kanaler
for medlemskommunikasjon. Arrangementet hadde også
et facebook-arrangement og ble promotert derfra både
via betalt plassering og delinger fra Sentralt Ungdomsråd,
UngOrg og Ungdommens Bystyremøte. UngOrg promoterte
også arrangementet via sitt nyhetsbrev og UngInfo brukte
både skolebesøk og klassebesøk i UngInfo-senteret til å
rekruttere ungdommer. Et mål for rekrutteringsarbeidet var å
primært rekruttere ungdommer uten tilknytning til elevråd,
ungdomsråd eller ungdomsorganisasjoner.
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8
6
Antall

Den viktigste rekrutteringskanalen er direkte telefonkontakt
med skolene. Det er svært varierende hvorvidt skolene
følger opp henvendelsen og videreformidler informasjonen
til elevene ved skolen. Vi får også tilbakemeldinger om at
lærere hovedsakelig oppfordrer ressurssterke ungdommer
med engasjement i organisasjoner eller elevråd til å delta,
til tross for at man oppfordrer til å sende et bredt utvalg av
elever. Dette kommer vi tilbake til senere i rapporten. UngMed tillater også at klasser fra faget «demokrati i praksis»
deltar på høringen. I år deltok to slike klasser.
71 ungdommer ble rekruttert via påmeldingsskjema til å
delta på høringen. Hvert år har man et forventet frafall
på 5-10 deltagere, men i år var frafallet på 19 ungdommer
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2.4 Metode
Demokrati og makt er vanskelige temaer å diskutere for
ungdommene, mye fordi det fort kan gå over til å oppleves
som en samfunnsfagtime heller enn en anledning til å tenke
nytt rundt hvordan vi organiserer demokratiske kanaler og
hvordan vi tenker makt i samfunnet. Ungdommene deles
inn i grupper primært etter alder og sekundært etter skole
slik at ingen gruppe skal domineres av ungdommer fra én
skole. Hver gruppe har to voksenpersoner som fasilitatorer
for gruppen. Fasilitatorene er rekruttert fra UngOrg-paraplyens ansatte og nettverk. Fasilitatorenes roller er primært
og notere ned hva ungdommene mener om de forskjellige
temaene som blir diskutert, men styrer også dialogene
mellom ungdommene og forsøker å holde diskusjonene
relevant for tema.
UngMed ønsker alltid at ungdommene, heller enn oss,
setter premissene for hva som diskuteres og så lenge en
debatt holder seg innenfor temaet eller ikke går i sirkel
forsøker vi ikke å bevege diskusjonene i noen som helst
retning. UngMed produserer likevel en fasilitatormanual
med spørsmål knyttet til temaet samt øvelser man kan gjøre

for å igangsette diskusjon. Manualen kombinert med et
skoleringsopplegg for fasilitatorene legger grunnlaget for
deres rolle under høringen.
Noen av gruppene brukte også innslag av demokrati i sin
egen dialog. Dersom det skulle tas pauser, bytte av metode
eller andre ting ble dette bestemt av ungdommene på
gruppen gjennom dialog og i noen tilfeller avstemninger.
Flere valgte også å benytte seg av metode der man tok
inspirasjon fra høringens sosiale opplegg og brukte
«4-hjørner» metoden. Kort oppsummert tar man påstander
fra fasilitatormanualen eller som er kommet opp i dialogen
mellom ungdommene. Etter påstanden er lest ut stille man
seg i et hjørne for å vise hvor man stå i saken; enig, uenig,
kanskje eller vet ikke. Deretter utfordres man av fasilitatorene på hvorfor man har valgt de ulike hjørnene.
Prosessen er gøy for ungdommene og et avbrekk fra cafédialog der man likevel fortsetter med tankeprosessene som
allerede er påbegynt.
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3. Ungdom, makt og demokrati
Diskusjonene på årets høring sirklet rundt mange ulike
politiske- og sosiale arenaer og situasjoner på ulike nivåer.
Ungdommene diskuterte hvordan et land kan ha makt
over et annet, hvordan en majoritet kan ha makt over en
minoritet, hvordan ledere, enten av land eller bedrifter, kan
ha makt over enten en befolkning eller ansatte, hvordan
lærere har makt over elever og hvordan «kule/populære»
ungdommer kan ha makt over venner. Ungdommene mente
overordnet at de fleste har makt i en eller annen grad på
en eller annen arena i livet. De mente imidlertid at noen
har mer makt enn andre og at de fleste ungdommer har
lite makt både på skolen, i familien, sosialt og ikke minst
innenfor politikken.
Det var enighet om at demokrati i all hovedsak var positivt,
men det ble også trukket frem at ikke alle får delta likt i et
demokrati og at på en del arenaer kan det fremstå som et
demokrati, mens det egentlig er noen få som tar avgjørelsene alene. Her opplevde mange at ungdommer er en av
gruppene som ofte ikke får være med å bestemme. Ungdommene mente at ansvaret for dette lå på både de som
som sitter med makten og på ungdommene selv. Ungdom,
mente de, må bruke de anledningene de har for å påvirke
i saker som er viktig for dem. Samtidig var det enighet om
at det ikke kan forventes at ungdommer skal ha oversikt
over hvor og hvordan de kan påvirke og hvilke saker som til
enhver tid er aktuelle.
Mangel på informasjon var et gjennomgående tema gjennom hele høringen og står igjen som det viktigste budskapet fra ungdommen. For at de skal kunne bidra og påvirke
må de ha nok informasjon. Ansvaret for dette mente de i
stor grad lå hos politikere og skolen. Det skrives mer om
dette i kapittel 4.

16

Ungdommene hadde mange gode, overordnede tanker om
hva som er problematisk med dagens maktfordeling og
flere konkrete eksempler på avgjørelser de opplever at blir
tatt på vegne av dem uten at de blir hørt. Det var imidlertid vanskelig for mange å komme med konkrete forslag til
hvordan dette kunne løses og i mange tilfeller fremsto det
som om det var mangelen på oversikt over de strukturene
som fantes som gjorde det vanskelig å komme med forslag
til endring.
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3.1 Definisjoner på makt
De fleste gruppene startet med en diskusjon rundt hva
makt er og hvem som kan sies å ha makt. Flere av ungdommene på høringen ga uttrykk for at makt er et vanskelig
begrep å definere og at det finnes mange ulike typer makt.
De fleste knyttet raskt makt opp til et politisk nivå og det
var enighet om at politikere både nasjonalt og internasjonalt hadde makt, men de var mer usikker på i hvilken grad
de selv hadde makt eller ikke. De opplevde selv å ha noe
makt over blant annet hva de valgte å bruke fritiden sin på,
hvilke klær de gikk i og hvilken skole de søkte på, men at
de ikke hadde makt over hvor de bodde, hvordan det var på
skolen eller hvilke politikere som ble valgt. Noen trakk frem
at makt handlet om å bestemme over andre, mens andre
mente at det viktigste var å ha makten til å bestemme over
seg selv. De diskuterte forskjellen på direkte og indirekte
makt blant annet gjennom forskjellen på hvordan en lærer
kunne bestemme at de ikke fikk ha fremme mobiltelefon i
timen og hvordan en «kul» venn kunne bestemme hva som
var morsomt og ikke, eller hva vennegjengen skulle gjøre
en ettermiddag. De fleste gruppene var enige om at det
var greit at ungdommer ikke fikk bestemme alt og at «de
voksne» faktisk visste bedre på endel områder fordi de
har mer erfaring. De mente imidlertid at det burde kunne
tilrettelegges for at ungdom fikk bestemme mer over ting
som påvirket dem direkte og at dette var viktig både fordi
ungdom vet bedre hva som er rett på noen områder og
fordi de mener de lærer mye av å få makt og dermed kan
ta bedre valg senere i livet. De mente også at det å få mer
makt over hverdagen ville føre til at ville føle at de betyr
noe og er viktige.

«Makt er når du har mulighet til å gjøre en
forskjell og å kunne påvirke andre mennesker».
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Makt ble av de fleste ansett for å potensielt kunne være
både positivt og negativt. Det ble sett på som viktig å ha
makt til å bestemme over eget liv samtidig som de mente
at de på noen områder burde ha mindre makt fordi de
raskt kunne velge feil. Et eksempel som ble trukket frem
var hvordan de må gå på ungdomsskolen, men kan velge
selv om de ønsker å gå på videregående. «Dersom man kan
velge selv om man vil gå på ungdomsskolen ville mange
droppet det og det ville ikke vært bra». Ungdommen mente
også at makt kan misbrukes, spesielt av de som har makt
over andre. Enkelte av ungdommene mente at voksne i
maktposisjoner kunne misbruke makten sin fordi «de mener
de er smartere» enn for eksempel ungdommene de har
makt over. De opplevde at voksne tok velmenende avgjørelser på vegne av dem, og selv om det noen ganger kunne
være riktig mente de at de ikke stemte at voksne alltid er
smartere enn ungdom og at ungdom måtte få lov å gjøre
noen feil slik at de kunne lære av det.

«Vi bør få lov å gjøre feil. Dessuten er de ikke
alltid smartere, de bare tror de er det og
bestemmer bare fordi de kan og fordi de har
mer makt enn oss».
Alle gruppene var enige om at noen grupper og personer
hadde mer makt enn andre. Enkelte mente at «makt ligger
mer naturlig for noen enn for andre» og dette handlet om
mange ulike ting, men blant annet mot. «Man må ha mot for
å ha makt. Mot til å stå for meningene sine». Andre trakk
frem at mange med mye mot hadde lite makt og at hvem
som har makt i større grad ble styrt av strukturer i samfunnet. «Det er et hierarki der noen er på toppen. Ungdom er
langt nede, også innvandrere. De som ikke har makt blir
bare snakket om, ikke med. Da har man ikke påvirkningskraft». Penger, posisjon, oppdragelse, utseende, etnisitet
og kjønn var noen av faktorene ungdommene mente påvirket hvor mye makt man hadde.
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«Makt er å ha mulighet til å påvirke og å
bestemme over ting i eget liv og å kunne ytre
egne meninger».
Stemmeretten ble også diskutert i samtlige grupper og alle
var enige om at det er viktig å ha stemmerett. I hvilken grad
de mente at stemmerett ga makt varierte imidlertid noe.
Noen mente at stemmerett er viktig for å ha makt til å påvirke fremtiden og at ungdom har mindre makt enn voksne
fordi de ikke har stemmerett. Andre mente at det ligger lite
makt i stemmeretten i seg selv fordi de mente en stemme
har lite å si og at det ligger mer makt i påvirkning via organisasjoner og partier enn i stemmeretten. De fleste mente
imidlertid at 16-åringer burde ha stemmerett og at det ikke
lå noen gode argumenter for at de ikke skulle få stemme.

3.2 Stemmerett og folkevalgte
Ungdommene mente stemmerett for 16-åringer var positivt
av flere ulike grunner. De mente blant annet at partiene
ville være mer opptatt av å høre på hva ungdom har å si
dersom de er potensielle velgere. De mente også at dersom
de fikk stemme vil man få flere synlig unge stemmer inn
i politikken og dermed flere som talte ungdommens sak
når avgjørelser ble tatt. Dette mente de også ville skape et
større engasjement for politikk blant ungdom generelt.
Noen av dem var allerede sikre på hva de ville stemt dersom de hadde kunnet. Andre var imidlertid veldig usikre og
følte de manglet oversikt over de ulike partiene og hva de
står for. Noen av ungdommene hadde litt oversikt, men ville
brukt tid på å sette seg mer inn i det om de skulle stemme.
De fleste gruppene mente at det var viktig å få få mer
undervisning om politikk inn i skolen slik at de har grunnlag for å ta en gjennomtenkt avgjørelse dersom det ble 16
års stemmerett.
Ungdommene diskuterte også hvorfor unge stemmer i mindre grad enn eldre og hvorfor jenter i større grad enn gutter
benytter seg av stemmeretten. Flere av ungdommene
kjente seg ikke igjen i beskrivelsen av at man ikke benytter
stemmeretten, mens andre hentet frem de samme argumentenes som ble tatt opp i diskusjonen rundt stemmerett
for 16-åringer om mangel på informasjon og for dårlig
oversikt om hva de forskjellige partienes politikk er og
vil føre til. Dette stemmer overens med statistikken rundt
ungdom fra 18 år og eldre der cirka halvparten benytter seg
av stemmeretten. Ungdommene mener også at ikke alle,
uavhengig av alder, ønsker å stemme enten på bakgrunn
av latskap eller en følelse av avmakt der deres stemme
ikke har reell betydning. Dette er også konsensusen rundt
kjønnsskille i bruk av stemmeretten. Ungdommene mener
at gutter i større grad enn jenter opplever at deres innspill
og stemme ikke teller, samtidig som «flink-pike»-effekten
i mindre grad finnes hos gutter som derfor i større grad
«ikke gidder» å benytte seg av stemmeretten.
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3.3 Utfordringer
Den generelle mangelen på informasjon ble trukket frem
som den største utfordringen. Her snakket de både om
mangelen på informasjon om hva som skjer og hvordan de
kan påvirke det, men også om at de trengte kunnskap om
saker for å kunne gjøre seg opp en mening. De anerkjente
at det var mye de ikke visste, men mente at de fortsatt
kunne komme med gode innspill om de fikk nok kunnskap
til å finne frem til egne meninger og plass til å ytre disse
meningene. Noen av ungdommene mente at ungdommer i
dag har mulighet til å ha mye makt blant annet via sosiale
medier og organisasjoner, men at mangelen på informasjon gjør at de ikke får utnyttet dette potensialet. Flere av
gruppene diskuterte også problemer tilknyttet skjevhet i
fordelingen av informasjon. De opplevde at noen ungdommer fikk mer informasjon enn andre og at dette la føringer
for hvilke ungdommer som ble hørt og ikke.
Mange av ungdommene opplevde at det var en avstand
mellom dem og beslutningstagerne som gjorde at det var
vanskelig for dem å påvirke. Flere mente at politikere i for
liten grad var tilstede i bydelen, og spesielt på skolene,
utenom valgperiodene og de opplevde det som lite viktig
for politikerne å ha oversikt over bydelene før avgjørelser
ble tatt.

«Det er ikke regelen i seg selv som er det
verste, men at vi ikke har fått være med å
bestemme regelen».
Flere av ungdommene hadde eksempler på saker hvor avgjørelser blir tatt på områder som rammer dem direkte uten
at noen har snakket med ungdommene om hva de mener.
Flere beskrev en følelse av maktesløshet i møte med skoler
og politikere fordi de i noen saker mener de kunne ha bidratt
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positivt inn i diskusjonen dersom de hadde vært klar over
at den pågikk. Et eksempel som ble trukket frem var en
regel om mobilfri skole ved en ungdomsskole. Deltakerne
fra den aktuelle skolen, en av dem involvert i elevrådet,
beskrev en situasjon der elevene fikk beskjed om den nye
regelen etter at det var bestemt uten at verken elever eller
elevråd fikk komme med innspill.

«Dersom vi er fremtiden bør vi også
få være med å bestemme over den».
Flere av ungdommene opplevde å i liten grad kunne
påvirke fremtiden til tross for at de hele tiden fikk høre at
«ungdom er fremtiden».
De fleste ungdommene mente det var viktig å ha muligheten til å påvirke fremtiden og at det var ekstra viktig å
snakke med dem fordi de ikke har stemmerett og fordi det
er de som må ta konsekvensene av dagens politikk. En av
ungdommene uttrykte imidlertid en frustrasjon over å hele
tiden få høre at det er ungdommen som er fremtiden og
som skal styre i fremtiden «Ungdom er også nå. Det er mye
snakk om at vi skal ta over verden og må gjøre det bra, men
de voksne gjør masse feil som vi er nødt til å fikse. Det er
mye press og vi vil ikke alltid ha det presset». Ungdommene
var også opptatt av viktigheten av å kunne påvirke hverdagen sin her og nå, spesielt på skolen fordi de bruker mye
av tiden sin der. «Det er viktig å ha makt i skolesystemet.
Man er der hver dag. Man må ha makt til å gjøre det bedre
her og nå og for fremtiden».
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4. Informasjon
Alle gruppene gav uttrykk for at de manglet informasjon
om hvordan de kunne påvirke i sine bydeler og i kommunen generelt. Saker som som gjaldt utforming av bydelen og fritidstilbud opplevde de at de hadde lite kontroll
over og de var ikke sikre på hvordan de kunne gå frem dersom de hadde innspill i slike saker. De færreste hadde hørt
om ungdomsråd og de hadde liten oversikt over hva sine
lokale råd jobbet med og hvordan de kunne bruke dem.
Innenfor skolen hadde de noe mer oversikt. Alle hadde et
inntrykk av hvordan elevrådet fungerte og hvordan de kunne melde inn saker til dem, men det var delte meninger om
i hvilken grad elevrådet hadde noen reell makt. På enkelte
grupper framsto det som om måte elevrådet fungerte på
og hvilken innflytelse de hadde varierte mellom skolene.
Noen opplever at rektor og lærere ved skolen tok dem på
alvor og hørte på hva de hadde å si, mens andre fortalte at
de aldri fikk respons på sakene de sendte fra elevrådet, og
at lærere, ledelse og FAU tok avgjørelser over hodene på
elevene. Mer om elevråd og ungdomsråd i kapittel 6.
Flere av ungdommene hadde eksempler på at ulik ungdom
fikk ulik informasjon og at det la føringer for hvem som fikk
komme med innspill. Dette gjaldt spesielt på skolen. De
mente at lærere ofte hadde gjort seg opp en mening om
hvem som var de flinkeste elevene og at de som var flinkest
også ble ansett som de mest engasjerte. Ungdommene
mente at lærerne på bakgrunn av dette ofte informerte
noen utvalgte elever muligheter for medvirkning og deltagelse, som for eksempel denne ungdomshøringen, og at det
derfor ofte var de samme elevene som uttalte seg på vegne
av skolen hver gang. Ungdommene mente også at kjønn
og etnisitet påvirket hvem som ble sett på som de flinkeste
elevene.
Flere av gruppene diskuterte problemene rundt at noen
grupper var over- eller underrepresentert når ungdommer
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skal uttale seg og mente at dette kunne føre til at viktige
perspektiver ikke belyses og at synspunkter ikke formidles. Flere av gruppene mente det var viktig at alle får den
samme informasjonen for å kunne delta på likt grunnlag
i prosesser. Noen pekte spesielt på utfordringene ved å
delta i medvirkningsarbeid uten å kjenne prosessene som
foregår.

«Jeg skjønner at de vil sende de beste
elevene fordi det ser bra ut for skolen, men jeg
synes alle bør få muligheten til å si at de vil
være med».
«Man trenger ikke ha en sekser for
å være engasjert».
«Det var kun hvite jenter som ble spurt om å
være med på denne høringen fra vår skole».
«Det er rart at lærere og andre plukker
seg ut noen og spør dem. Og at det ofte er «de
flinke» og at de som liksom er «de flinke» ofte
er hvite jenter. Det er dumt».
«Alle må få vite det samme om man skal kunne
delta på likt grunnlag».
«Andre grupper har andre
perspektiver som jeg ikke har».
«Du vil jo aldri fortelle noen hva du mener
om du ikke aner hva som foregår».
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4.1 Eksempel Jordal Amfi
Ungdommene var veldig opptatt av at de ofte sitter på
informasjon om sitt lokalsamfunn som det er viktig å ta
hensyn til når avgjørelser skal tas, men at politikere og
andre beslutningstagere glemmer å spørre dem og at
avgjørelser lider under dette. Et eksempel som trekkes
frem er rivingen av Jordal Amfi. Ishockeyhallen rives og ny
midlertidig hall bygges på plassen utenfor. Ungdommene
opplevde at politikerne ikke hadde tatt hensyn til hvilke
konsekvenser dette ville få:

«Området rundt Jordal Amfi var et viktig sted
for ungdom i bydelen. Det var der vi hang om
kvelden. Området var godt opplyst og føltes
trygt for alle. Når hallen ble revet ble det ikke
laget noe alternativt sted for oss å henge og vi
mistet derfor en viktig møteplass. Det påvirker
hele miljøet».
Ungdommene mener de har fått lite informasjon om hva
som skulle skje. De mener de ikke har blitt spurt om hvordan dette ville påvirke dem og at dersom de hadde blitt tatt
med i denne prosessen kunne de funnet bedre løsninger
som hadde fungert for flere. Ungdommene forteller om
hvordan et viktig og trygt møtested for dem nå er borte, og
at område rundt Jordal nå i større grad er preget av bråk
og dop. «Det er ikke de voksne, politikerne eller ishockeyspillerne som henger utenfor Jordal, det er det helt vanlig
ungdom som gjør».

«Vi vet hvordan et område blir brukt og hvem
som bruker det. Om politikere bestemmer seg
for å endre på ting uten å snakke med oss, blir
bydelen dårligere å bo i».
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5. Demokrati i skolen
Som nevnt i kapittelet om informasjon opplever ungdommene å ha lite informasjon og derfor liten innflytelse om
hvem og hvordan beslutninger på skolen tas. Ungdommene
viser jevnt over gode kunnskaper om demokrati og har en
forståelse av formelle kanaler og demokratiske systemer i
Norge. Flere av de eldre ungdommene viser også noe evne
til å kunne problematisere rundt hvordan beslutninger tas
og peke på svakheter i demokratiet. Likevel ser vi at
uformelle kanaler, utvalg, ad-hoc organisasjoner og lignende
er noe ungdommene har lite kjennskap til. Vi ser også, som
diskutert i kapittel 3, at ungdommene har et elitepreget syn
på demokratiet og at dette får ringvirkninger ned på deres
eget ønske og evne til å medvirke i egen hverdag, herunder
i ungdommenes viktigste arena; skolen.
Ungdommene er alle opptatt av institusjoner som elevråd
og andre utvalg ved skolen som har elevrepresentasjon,
men det er også stor enighet om at organene enten har
liten gjennomslagskraft selv - eller at ungdommene som
deltar i utvalgene ofte overkjøres av voksne representanter. Dette samsvarer med argumentasjon vi også har
hørt ved arrangementet «Ungdommens Bystyremøte»
hvor elevrådsrepresentanter peker på faktorer som også
bidrar til et svakere elevdemokrati. Der ungdommene ved
ungdomshøringen har en oppfatning av at elevrådene får
lite gjort peker elevrådsrepresentantene på at ting som
økonomi og fravær4 som grunner til at man unngår konflikt
med skoleledelsen. Som det skrives om i kapittel 4 om
informasjon, rapporterer ungdommene også at de opplever
å ikke få respons på saker som sendes skoleledelsen. Vi
opplever også at elevdemokrati blir sett på som noe for
«de engasjerte», ref. kapittel 4. Elever som er ressurssterke

4 UBM 2015 - Økonomi
UBM 2016 og 2014 - Fravær
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og har gode karakterer oppfordres gjerne av lærere til å
engasjere seg samtidig som mindre sterke elever ikke får
samme informasjon fra lærere. Dette forsterker eliteinntrykket elevene har av politikk og demokrati, noe vi tror
vil få ringvirkninger til senere i livet og svekker elevenes
mulighet for innflytelse og elevbevegelsen som helhet.
På høringen ble det også meldt om at mange elevråd i liten
grad har oppslutning i elevmassen. Noen fortalte at dersom
skolen hadde vært gjenstand for en symboltung sak hvor
elevrådets mening vant frem, økte oppslutningen og tilliten.
Denne tilliten til rådet forvitrer likevel og kort tid etter er
ting ved det vanlige igjen. Ungdommene opplever også at
de sjelden tas med i vurderinger av sine elevrådsrepresentanter. Dette henger nok sammen med mangelen
på klassens time som vi kommer tilbake til, men er samtidig
et resultat av elite-tenkningen vi nevnte tidligere.
Ungdommene forteller også at tradisjonelle medvirkningsarenaer som elevsamtaler og klassens time er i stor grad
nedprioritert av skolen eller ikke brukes som en medvirkningsarena. Elevsamtaler som også skal brukes til å
sikre elevens rett til tilpasset opplæring i all hovedsak
blir brukt til faglige tilbakemeldinger fra læreren. Ingen av
ungdommene som diskuterte elevsamtaler hadde opplevd
å kunne ha en samtale med sin lærer om hvordan de lærer
best under en elevsamtale eller ved andre anledninger.
Ungdommene uttrykker også overraskelse over at man skal
kunne medvirke i undervisningen gjennom elevsamtaler.
Dette fører oss tilbake til tilbakemeldingene som ble gitt
om klassens time. På ungdomshøringen var tilbakemeldingen fra ungdommen at klassens time som sjelden
ble brukt til det den er ment som, en arena der ungdommene
kan ta opp sine egne saker med hverandre og med læreren, dersom klassens time i det hele tatt ble avholdt. Flere
ungdommer, både på videregående og i ungdomsskolen,
gir tilbakemelding om at klassens time sjelden eller aldri
blir avholdt i deres klasse. Der klassens time blir avholdt
rapportert ungdommen at den i all hovedsak blir brukt som
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en mulighet for kontaktlæreren til å gi felles beskjeder til
elevene om undervisning samt andre praktiske beskjeder.
Svært lite, om noe, tid blir satt av til at elevene kan ta opp
tema med læreren og dersom det skjer gjøres det ofte på
en måte som gjør det vanskelig mange elever å bli hørt med
for eksempel et spørsmål mot slutten av timen der klassen
inviteres til å gi tilbakemelding. Ungdommen får sjelden tid
til å diskutere utfordringer med medelever der lærer ikke er
tilstede, noe som gjør at lærerens invitasjon til å gi tilbakemelding ikke gir rom for reell medvirkning.
Utfordringen med slike problemstillinger er at ungdommene ser utfordringen, men vanskelig kan gi konkrete tilbakemeldinger på hvordan problemet løses. Som arrangør ser vi
at skolen har en utfordring med å gi ungdommene opplæring i «demokrati i praksis». Demokrati er ikke en prosess
som bare kan læres, men må også oppleves for å kunne ha
forståelse for demokratiet og vi ser at vi, dessverre, har stilt
kompliserte spørsmål til ungdommer som ikke selv føler de
opplever demokrati. Dette funnet er i seg selv interessant
og vi vil komme tilbake til hvordan vi tror situasjonen kan
bedres i delen om våre egne anbefalinger.
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6. Ungdommens egne kanaler
Ungdommene under ungdomshøringen ble også utfordret
på hvordan de etablerte kanalene for ungdomsmedvirkning
og deltagelse kan styrkes og bli bedre. Ungdommene ble
underveis i samtalene introdusert for kanaler for innflytelse
dersom de ikke var kjent blant ungdommene. Vi hadde
forberedte spørsmål rundt kanalene:
• Elevråd
• Klubbråd
• Ungdomsråd
• Innspillsmøte
Elevråd ble diskutert i forrige kapittel og vil ikke tas opp
her. Ungdommene tok selv også opp media som en viktig
kanal for innflytelse, selv om kanalen ikke har noen formell
forankring er det interessant å se at media ses på som en
like viktig kanal for innflytelse som myndighetsetablerte
kanaler.
Innspillsmøter i regi av myndighetene var også noe ungdommene synes hørtes veldig positivt ut, men ingen på
noen grupper hadde deltatt på. Dette er synd da vi vet at
flere av ungdommene går på skole i områder preget av
store endringer de siste årene. Ungdommene peker også på
flere tiltak som kan gjøre slike møter bedre. At innspillene
kan foregå i skoletiden eller som en del av undervisningen
er noe som flere av gruppene på høringen tar opp. Ungdommene savner også at slike innspillsmøter blir avholdt
når man snakker om aktivitetstilbud for ungdom. Ungdommene har vansker for å se hvor «tilbud bestemmes» og
ønsker selv å kunne delta i utviklingen av tilbud i sitt eget
nærmiljø. Det er også et generelt ønske om et slag frivillighetstorg på skolene der man kan reklamere for diverse måter
å engasjere seg i alt fra politikk til idrett. Ungdommene
mener dette kan være en god anledning for ungdomsrådene og andre medvirkningsorgan til å profilere seg selv.
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6.1 Ungdomsråd
Et tydelig funn fra rapporten er at få kjenner til ungdomsrådene i Oslo. På flere av gruppene er ingen kjent med
rådene, mens andre grupper hadde ungdomsrådsmedlemmer. Det er flere som «har hørt om» Sentralt ungdomsråd,
men uten å ha kjennskap til hva de gjør, hvem de er eller
hvordan de jobber. Til tross for mangelen på kunnskap er
ungdommene positive til slike råd og mener at profileringen
av rådene er mangelfull. Ungdommene etterspør at rådene
skal promoteres på skolen, gjerne i klassen, i starten av
skoleåret. Samtidig ønsker man en tyngre innsats for å profilere rådene på sosiale medier for å nå flest mulig ungdom
med både muligheten til å selv blir og å få oppdateringer på
rådets virksomhet. Mange av ungdommene snakket om stor
mangel på informasjon fra myndighetene og tror synlige
råd som blir konsultert i viktige avgjørelser kunne bidratt til
mindre avmaktsfølelse.

«Lærerne tar oss ikke på alvor,
med mindre media kommer».
Ungdommene har delte meninger om hvorvidt ungdomsrådene har makt, men størstedelen av ungdommene
er samstemte i at rådene har liten eller ingen innflytelse.
Ungdommene tror, som sagt, at økt synlighet kan bøte på
dette, men mener også andre tiltak kan bidra til å gi ungdom en mer reell stemme. Ungdommene foreslår at rådene
i større grad tar initiativ til aktiviteter i bydelene og at man
gjennom rådene også får ungdomsdeltakelse i utvikling og
gjennomføring av aktivitetstilbud for ungdom. Ungdommene
mener også at rådene trenger støtte av voksenpersoner
som støtter rådene i arbeidet. Fasilitatorene opplyste om
at man per i dag har slik støtte, Ungdommene var glade for
dette, men mente at man i større grad burde bruke eldre
ungdommer som tidligere har vært medlemmer av rådene
i slike stillinger. Ungdommene mener ungdommer som
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selv har erfaring med råd er de beste til å følge opp et råd
i arbeidet med å skaffe rådet innflytelse i sin bydel. Dette
samsvarer med forslag fra flere råd i Oslo og fra Sentralt
ungdomsråd.
Ungdomsrådene blir også av mange oppfattet som medvirkning på de voksnes premisser og stiller spørsmålstegn
ved hvilke saker som faktisk havner hos rådene. Ungdommene mener rådene må rapportere til noe for å selv bli stilt
til ansvar dersom de ikke følger med på aktuelle problemstillinger hvor ungdom burde høres. Samtidig mener man
at de voksne må bli flinkere på å både oversende og presentere viktige saker for ungdommene. De ungdommene
med kjennskap til ungdomsråd formidler at sakene enten
oppleves som uviktige eller så kompliserte at muligheten
for å gi informerte innspill er så godt som borte. Dette tar
oss tilbake til kapittelet om informasjon der ungdommene
ofte opplever at informasjon om politikk og viktige saker i
liten grad er tilpasset hverken dem eller andre voksne med
liten kjennskap til politikk.

6.2 Klubbråd og medvirkning i idretten
Ungdommer har enda mindre kjennskap til klubbråd og
andre medvirkningsorganer på fritidsklubber, enn de har
til ungdomsråd. De få som har kjennskap til klubbråd sitter
ikke i klubbråd selv og opplever ikke at rådet i stor grad har
innflytelse på aktivitetene på klubben. Flere av ungdommene bruker aktivt fritidsklubb og melder om forskjellige
løsninger for hvordan aktiviteter bestemmes. Flere forteller
at voksenpersonene på klubben definerer aktivitetene på
klubben med få eller ingen innspill fra brukerne på klubben.
Andre forteller at klubbens tilbud defineres ut fra hvor
mange som bruker aktiviteter som man forsøker å tilby.
Upopulære tilbud legges fort ned og ungdommer opplever
at klubbens ansatte er skeptiske til å igjen prøve tilbud som
tidligere ikke har hatt høy oppslutning. Mange rapporterer
også at klubbens aktivitet defineres i all hovedsak av de
på toppen av klubbens sosiale hierarki eller på tvers av
kjønnsroller hvor gutte- og jenteklikker igangsetter tilbud
på tvers av mindretallets ønsker.
Ungdommene rapporterer også at de savner innflytelse i
sin idrettsaktivitet. Selv om mange har forståelse for at
organisert idrett krever et hierarki med trenere og lignende
ønsker man å i større grad få medvirke i utviklingen av
tilbudet til idrettsklubber og delta i fordeling av tid på
idrettsarenaer og flerbrukshaller. Ungdommene føler i dag
en stor grad av avmakt rundt idretten der de føler voksne i
for stor grad tar avgjørelser. UngMeds sekreteriat har ikke
kjennskap til medvirkning i idretten og ønsker her å bare
videreformidle ungdommenes synspunkter. Vi håper at
ungdommen i større grad inviteres inn i beslutnignsprosesser i idretten.
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7. Våre forslag
Høringen om makt og demokrati er en utfordrende høring
for ungdommene å gi konkrete svar på. Til tross for at vi gir
så mye informasjon om dagens situasjon som mulig, uten
å påvirke ungdommen, føler de at de ikke har tilstrekkelig
informasjon til å gjøre særlig annet enn å beskrive hvordan
de opplever status quo, dagens opplevelse av sin egen
makt og rolle i demokratiet. Vi forsøker derfor å gi noen
oppsummerende anbefalinger som kan imøtekomme de
utfordringene som ungdommene beskriver.
Ungdommene rapporterer at flere elevråd unngår konflikt
med ledelsen i frykt for kutte til sosiale arrangement og
annen aktivitet de ønsker å drive. En løsning på dette er at
elevrådenes støtte fastsettes sentralt og fordeles basert
på elevtall. Det kan også opprettes en egen kommunal
søknadspott for sosiale aktiviteter og tiltak som elevrådene
ønsker å arrangere eller iverksette.

Det er vanskelig for oss å gi tilbakemeldinger på undervisningen som elevene får og vil derfor heller fokusere
på skolering av skolens ansatte og elevrådene selv. Det
er behov for skolering av både rektorer og personen fra
skoleadministrasjonen som følger opp elevrådets arbeid i
hva både godt elevrådsarbeid og godt medvirkningsarbeid
er. Det samme behovet finner vi hos elevrådene selv. Vi
foreslår at elevrådene årlig samles til et kurs, en samling
eller en konferanse hvor man både kan drive erfaringsutveksling og samtidig få skoleringer av relevante instanser
og organisasjoner i godt elevrådsarbeid. Vi mener også at
skolering av ansatte med oppfølgingsansvar og rektorer er
nødvendig for å sikre god og reell medvirkning i elevrådsarbeidet. Vi foreslår at utdanningsetaten utvikler kurs etter
innspill fra Elevorganisasonen, Elevombudet og Nettverk

Vi mener også at tilbakemeldingene om at medvirkning
på skolene er forbeholdt elevrådsrepresentantene og at
klassens time i liten grad brukes til kommunikasjon mellom
elever og tillitsvalgt bygger opp under oppfatningen om at
demokrati, medvirkning og innflytelse ikke er noe alle skal
ha. Utdanningsetaten burde gå i dialog med elevorganisasjonen og elevombudet for å produsere et notat om bruken
av klassen time som sendes alle ungdoms- og videregående skoler i Oslo. Bruken av klassens time brude også adresseres i eventuelle skolering av lærere, rektorer og elevråd.
Det er også viktig å gi ungdommen en mulighet til å kunne
påvirke i sitt nærmiljø. vi har et problem med utenforskap
i Oslo i dag og dersom medvirkning skal være forbeholdt
noen få vil det bli vanskeligere å få håndtert utfordringene.
Vi mener at Oslo kommune, og bydelene, burde i større
grad samarbeide med skolen om medvirkning og benytte
seg av skolene spesielt i nærmiljøsaker og innen byutvikling.
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for medvirkning i opplæringen (NEMIO).
Klubbråd er ikke vårt spesialfelt og vil anbefale Oslo kommune å ta kontakt med blant andre Ungdom og Fritid for å
videreutvikle god medvirkning og opprette demokratiske
klubbråd ved byens fritidsklubber. Herunder er det viktig
at man fastsetter vedtekter eller regler for sammensetning
av rådet slik at forskjellige aldersgrupper og kjønn alle kan
være representert i slike råd. Vi mener også det er viktig å
kurse ansatte spesielt i medvirkning og at dette burde inn
som et eget tema på de årlige samlingene av ungdomsarbeidere i Oslo.
Ungdområd er noe vi jobber med hver dag og vi har løpende
kontakt med kommunen om hva som kan forbedres med
rådene. Vi ønsker likevel å imøtekomme flere av utfordringene ungdommene peker på, som mangel på informasjon,
lite kjennskap til rådene og avmaktsfølelse. Vi mener det i
første rekke må sikres at sekretærstillingen som arbeider
med ungdomsråd i hver bydel gis en fastsatt stillingsbrøk
på minimum 20%. Dersom man har en sekretær som har
tid til å følge opp rådene kan denne personen i større grad
tilrettelegge informasjon for ungdommene i rådet slik at
de gis en reell mulighet til å svare, også på kompliserte
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spørsmål. Sekretæren kan i tillegg bruke tid på å promotere
rådet og følge opp valg av nye representanter, samt fungere
som en organisatorisk hukommelse for råd der det er høy
utskiftning av representanter.
Vi tror også det er viktig at ungdomsrådene får egne midler
til å promotere sitt eget arbeid. Et bedre kjent ungdomsråd
kan være mer effektivt for bydelen og kommunen som
partner i byutvikling og som samarbeidspartner innen
andre saker. Vi mener også at rådene selv trenger kommunal standard for hvordan man velger ungdommer til
rådet. Vi er tilhenger av en valgmodell som i større grad
lar ungdom som ikke nødvendigvis sitter i elevråd til også
å stille til ungdomsråd. I tillegg trenger rådene regler som
omhandler krav til fordeling mellom alder og kjønn. Vi ser i
dag at noen råd i dag er dominert av enkelte aldersgrupper
og/eller et kjønn. Dette gjør rådets innspill mindre gode.
Ungdomsrådene er viktige arenaer som kommunen allerede
bruker ressurser på, men som ikke virker like godt som de
kunne og burde. Vi tror at sekretærstillinger, nye vedtekter,
ressurser til promotering av rådene i tillegg til ungdommenes egne forslag kan bidra til bedre ungdomsråd i Oslo.
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