Reglement for
Ungdomsrådet 2019-2023
Vedtatt av Kommunestyret 05.11.19, PS 117/19

1. Oppnevning, sammensetning og tidsperiode
a) Ungdomsrådet er oppnevnt av kommunestyret med hjemmel i
kommunelovens § 5-12. Valgperioden er to år og følger skolestart.
b) Ungdomsrådet skal bestå av inntil 10 medlemmer, med inntil fem
varamedlemmer. Medlemmene velges av kommunestyret.
c) Elevrådet ved ungdomsskolen, elevrådet ved den videregående skolen
og klubbstyret ved kommunens fritidsklubb tildeles en fast representant
i rådet, med vararepresentant
d) Kommunestyret, ved en oppnevnt komite, velger rådets resterende
medlemmer og varamedlemmer blant en liste over kandidater. Ved
påfølgende valgperiode trer leder og nestleder inn i valgkomiteen for
utvelgelse av nye medlemmer og varamedlemmer.
e) Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
Som hovedregel bør personer ikke velges som medlem av rådet før det
år de fyller 15 år. For personer under 15 skal det innhentes skriftlig
tillatelse fra en foresatt, som bekrefter at vedkommende kan stille som
kandidat.
f)

Rådet velger selv sin leder og nestleder.

g) Hvert kjønn skal være representert med minst 40 %. For øvrig bør rådet
være så bredt sammensatt som mulig. Ved rekruttering av medlemmer
bør det tilstrebes å nå ut til ungdom med funksjonsnedsettelser og de
med minoritetsbakgrunn.
h) I løpet av ett år skal hvert medlem ha minst 50 % oppmøte i rådet. Har
medlemmet fravær på to møter uten å ha gitt beskjed på forhånd, skal
man få en skriftlig advarsel om at dersom dette skjer en tredje gang,
mister medlemmet plassen i rådet.
2. Organets virkeområde og oppgaver
a) Rådet skal være et rådgivende organ for Nannestad kommune for og
med ungdom. Rådet skal være et bindeledd mellom ungdommen,
politikerne og kommuneadministrasjonen og bidra til å fremme
ungdommens interesser.
b) Rådet skal forelegges og behandle overordnede saker som vedrører
utdanning, fritid, kultur- og samfunnsplanlegging og levekårene for
ungdom i kommunen, eller som for øvrig er særlig viktig for ungdom.
c) Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor
enkeltpersoner.
d) Rådet skal uttale seg før sakene behandles i innstillingsutvalget og
kommunestyret.
e) Rådet kan på eget initiativ eller på bakgrunn av kontakt med
innbyggerne og brukerne av kommunens tjenester.

f)

Rådet skal utarbeide sitt eget budsjett. Dette innarbeides i kommunens
økonomiplan.

g) Ungdomsrådet fungerer som ungdommens kontaktutvalg i SLTordningen (Samordningen av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og
kan brukes so styringsorgan/rådgivende organ i forhold til andre
prosjekter rettet mot barn og unge, inkludert planlegging og
gjennomføring av arrangementer.
3. Vedtaksmyndighet
a) Ungdomsrådet fatter vedtak i møte.
b) Rådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede
under drøftingene og avgir stemme. Vedtak blir gjort med alminnelig
flertall. I tilfelle stemmelikhet, er lederens stemme avgjørende. Det skal
føres vedtaksprotokoll fra møtene som sendes medlemmene og andre
ed møterett. Eventuelt også til andre instanser til orientering.
4. Andre sentrale bestemmelser
a) Ungdomsrådet skal avholde regelmessige møter etter oppsatt
møteplan, når rådets leder finner det påkrevd eller når minst 1/3 av
medlemmene krever det. Møteplanen fastsettes av rådet i samråd med
ordfører og rådmann.
b) Rådets leder har ansvaret for at settes opp en saksliste til hvert møte.
Dette gjøres i samarbeid med koordinator. Koordinator har ansvar for at
det sendes møteinnkalling i god tid før møtet, til medlemmene,
varamedlemmene og andre med møterett.
c) Dersom leder i rådet ønsker det, kan det settes opp planleggingsmøte
der leder, nestleder, rådets sekretær og politisk ledelse.
d) Ordfører, rådmann, leder av innstilingsutvalg og virksomhetsledere har
møte- og talerett.
e) Møtene skal holdes i tråd med kommunelovens kapittel 11 og reglement
for saksbehandling og møte i folkevalgte organer og andre kommunale
organer.
f)

Protokollene skal etter hvert møte legges frem som referatsak for
Oppvekst- og kulturutvalget.

g) Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som legges frem
for kommunestyret.
h) Ungdomsrådets medlemmer regnes som folkevalgte og har de samme
rettigheter og plikter som andre folkevalgte etter kommuneloven,
herunder rett på møtegodtgjørelse.
i)

Rådmannen har ansvaret for å oppnevne koordinator for rådet. Rådet
skal gis tilstrekkelig sekretærhjelp, og har rett til å uttales seg før
sekretariatet nedsettes.

