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1. UNGDOMSRÅDET - VALG OG SAMMENSETNING
Ungdomsrådet skal ha 10 medlemmer med 10 varamedlemmer mellom 13 og 19 år.
Medlemmene og varamedlemmene velges av kommunestyret.
Valgene gjelder for to år.
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer.
Ungdomsrådet skal ha to medlemmer og to varamedlemmer fra hver av de 3
ungdomsskolene og de 2 videregående skolene.
Det arrangeres valg ved skolene som fremmer kandidatene til kommunestyret.
2. UNGDOMSRÅDETS VIRKEOMRÅDE
Ungdomsrådet er opprettet av kommunestyret i medhold av kommuneloven
§ 5-12 med tilhørende «forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom».
Ungdomsrådet har ingen beslutningsmyndighet, og skal ikke behandle saker som
gjelder enkeltpersoner.
Ungdomsrådet skal være rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg
i saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådets uttalelse skal følge saksdokumentene
til det kommunale organet som avgjør saken endelig.
Ungdomsrådet kan av eget tiltak ta opp saker som angår ungdom.
Ungdomsrådet står fritt til å fungere som arrangør eller pådriver for aktiviteter for barn
og unge.
Ungdomsrådet kan drive informasjonsarbeid.
3. SAKSBEHANDLING
Rådmannen sørger for innkalling til ungdomsrådets møter.
Møteinnkalling gjøres kjent for ungdomsrådets medlemmer i samsvar med gjeldende
regler for dette.
Saker som gjelder ungdom skal legges fram for ungdomsrådet i så god tid før saken
avgjøres endelig, at ungdomsrådets uttalelse har mulighet til å påvirke utfallet av
saken.
Ordfører kan gi ungdomsrådets leder møte- og talerett i kommunestyret i enkeltsaker
som angår ungdoms levekår eller ungdomsrådets virksomhet. Det samme gjelder
leder av utvalg opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-1 d).
Kommunelovens kapittel 11, og reglement for saksbehandling i folkevalgte organer
vedtatt av kommunestyret, gjelder for ungdomsrådets virksomhet.
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Rådmannen sørger for tilstrekkelig sekretærbistand til ungdomsrådet.
Ungdomsrådets medlemmer tilstås godtgjøring i samsvar med regler for folkevalgtes
arbeidsvilkår, vedtatt av kommunestyret.
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges fram for
kommunestyret.
4. IKRAFTTREDEN
Dette reglementet trer i kraft 11. desember 2019.
Reglementet kan endres av kommunestyret selv.
Ungdomsrådet skal gis anledning til å uttale seg før kommunestyret gjør endringer i
reglementet.
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