INNLEGG OM UNF
Ungdommens nasjonalforsamling 2010 var et prosjekt der to ungdommer, mellom 13 og 18 år,
fra hvert fylke ble invitert for å bli enige om 5 viktige saker for norsk ungdom. Målet var at
sakene skulle bli diskutert og satt på dagsorden av politikere på Storting og i regjering.
Hvorfor trenger vi UNF: Gjennom flere år har ungdom på UBM i Oslo vært frustrerte over at
mange av sakene som diskuteres, og som ungdom er opptatte av, må behandles på nasjonalt
nivå, ikke kommunalt/fylkeskommunalt som UBM retter seg mot. Da UBM i 2010 vedtok at
man ønsket en Ungdommens nasjonalforsamling tok Barneombudet og Barne‐ og ungdomsrå‐
det i Oslo (tilsvarende LNU i Oslo) initiativ til å arrangere Ungdommens nasjonalforsamling.
Ungdommens nasjonalforsamling fyller et hull i nasjonale medvirkningsorganer for ungdom.
Der finnes mange gode initiativ for og av ungdom, men det har manglet et nasjonalt partinøyt‐
ralt samlingspunkt for lokale og regionale medvirkningsorgan i Norge. Ungdomsrådene treng‐
er en mulighet til å kunne fronte saker på nasjonalt nivå. Det er dette UBM etterlyste, og det er
dette behovet UNF fyller.
Ungdommene var i hovedsak representanter for fylkene sine, som igjen representerte kommu‐
nene. Vi håper at et framtidig UNF kan bidra til å styrke ungdomsrådenes stilling, og bidra til
at rådene kan fungere bedre. Ungdommens nasjonalforsamling var et pilotprosjekt. Det er ikke
sikkert at UNF 2010 var et ideelt UNF, bl.a. er det ikke tvil om at man må se på sammenset‐
ningen av UNF og finne ut hvordan organet kan bli mer representativt.
Barnas spørretime i Stortinget, finnes allerede i dag. Vi mener at den ordningen burde forsette
slik den er i dag, men at et UNF er svært viktig å ha i tillegg. UNF vil være annerledes fordi den
vil rekruttere likt fra alle regionale ungdomsråd og at temavalgene er helt frie. Ungdommene
kan vedta resolusjoner og politikk. Vi ønsker at UNF på sikt skal få muligheten til å sende over
noen saker til Stortinget for ordinær behandling, etter modell fra UBM.
En av sakene som ble prioritert på UNF var at man ønsker UNF avholdt på årlig basis. Delegat‐
ene på UNF vedtok også å nedsette et interimsstyre som fikk navnet Nasjonalt ungdomspanel
(NUP) bestående av syv ungdommer fra hele landet. Sammen skal disse ungdommene jobbe
for at alle kommuner og fylker skal ha medvirkningsorgan for ungdom og for at UNF blir holdt
på fast basis.

SUR ønsker at UNF skal avholdes på årlig basis, og at NUP skal bli en permanent ordning. Vi
ser viktigheten av at ungdom får muligheten til sette saker av nasjonal karakter på dagsorden.
Det er utarbeidet en erfaringsrapport av Barneombudet og BURO om UNF, som viser at det
ikke er vanskelig å gjennomføre UNF, og som også viser at UNF og NUP ikke vil koste mye. I
2010 kostet UNF i overkant av 600 000 kroner.
Barneombudet har sagt at de kan forsette med å arrangere UNF, men trenger finansiering. Vi
ønsker at BLD skal finansiere og være med på å videreutvikle UNF.
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Sakene som ble prioritert:






Obligatorisk førstehjelpsundervisning i skolen
Nye regler for fravær
Organisering av ungdommenes innflytelsesorgan på kommunalt, fylkeskom‐
munalt og nasjonalt nivå
Bedre kollektivtilbud i hele landet
Heving av aldersgrense for kjøp av barnebillett
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