
 

 

 

 

 

 
   
  

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR UNGDOMSRÅDET 2019 – 2023 
Behandlet i ungdomsrådet 26.08.2019 
Vedtatt i kommunestyret 03.09.19, K-sak 19/79. 
Gjelder fra kommunestyreperioden 2019 – 2023.  
 
Det henvises for øvrig til utfyllende møtereglement for Vegårshei kommune, som også 
gjelder andre råd og utvalg i Vegårshei kommune. 
 
Hjemmel for oppnevning 
Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig, rådgivende organ for Vegårshei kommune. 
Rådet er oppnevnt med hjemmel i kommunelovens bestemmelser med forskrift. 
 
Valg og sammensetning 
Ungdomsrådet består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Rådet bør være representert 
med min. 40 % av hvert kjønn og være mellom 13-18 år i valgåret. Medlemmene må være 
folkeregisteret og bosatt i Vegårshei kommune. Det bør tilstrebes en geografisk spredning. 
Kommunestyret godkjenner valget. 
 
Nominasjon: 

 
Nominasjonsutvalg: 

- utvalget består av 3 personer i tillegg til kommunens representant 
 (kommunalt ansatt/sekretær) 
- utvalget velger selv leder 
- lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet 
- utvalget blir oppnevnt av ungdomsrådet innen 1. mai 
- utvalget er ansvarlig for at navnene på valglista er korrekt fordelt med tanke på 
kjønn, alder og geografi, og for at de som har gått ut av ungdomsskolen, også 
blir med i prosessen 

 
Valglista: 

- valglista skal inneholde minst 18 navn 
- valglista skal være inndelt etter alderstrinn 
- valglista skal være klar 15. september 

 
Prosessen: 

- elevrådet ved ungdomsskolen skal delta i nominasjonsprosessen og komme 
med innspill til nominasjonsutvalget 

- nominasjonsutvalget må sørge for at de som ønsker å være med i 
ungdomsrådet, får anledning til å sette seg på valglista 

- nominasjonsutvalget skal sørge for å presentere kandidatene, og deres ulike 
interessefelt 

 
Valg og valgperiode: 

- medlemmene i ungdomsrådet velges for 2 år av gangen 
- medlemmer i rådet som fyller 19 år i valgåret, plikter likevel å gå ut av 

ungdomsrådet i dette årets valg 
- valget skal gjennomføres innen 15. oktober 

 
Gjennomføring: 

- valglista benyttes som stemmeseddel 
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- det skal avkrysses for 7 - sju - kandidater, og hvert alderstrinn skal så vidt 

mulig ha minst ett kryss 
 

- 8. - 10.trinn stemmer på skolen 
- kontaktlærer for elevrådet ved ungdomsskolen har - sammen med 

nominasjonsutvalget - ansvar for at valget gjennomføres 
- stemmene skal av den enkelte legges i forseglet valgurne 

kontaktlærer har ansvar for at uåpnet urne leveres til kommunens representant 
- ungdom som er ferdig med ungdomsskolen, og som fortsatt er bosatt i 

kommunen, stemmer pr. brev etter samme prinsipp som ved urneavstemming 
- kommunens representant har ansvar for at aktuelle ungdommer mottar brev med 

valgliste og frankert returkonvolutt 
 
Stemmerett: 
Ungdom, som er mellom 13 og 18 år i valgåret, og som etter folkeregisteret er bosatt i 
Vegårshei kommune. 
 
Valgstyre: 

- valgstyret består av nominasjonsutvalget og kommunens representant 
(rådets sekretær) 

- valgstyret velger selv leder blant nominasjonsutvalgets medlemmer 
- leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i valgstyret 
- valgstyret skal sette opp korrekt liste over ungdomsrådets medlemmer og 

varamedlemmer basert på de avgitte - og godkjente - stemmene 
 
Konstituering: 
Rådet velger selv leder og nestleder hvor lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. 
Rådet skal oppnevne 3 medlemmer til nominasjonsutvalget. 
 
Arbeidsområder 
Rådet skal ha til behandling alle saker som angår barn og unges levekår og livsstandard i 
kommunen. Kommunen skal sørge for at barn og unge blir sikret åpen, bred og tilgjengelig 
medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige dem.  
 
Kommunedirektøren er, jfr. kommuneloven, ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for 
folkevalgte organer er forsvarlig utredet. For å tilrettelegge for medvirkning, skal 
kommunedirektøren oversende aktuelle saker til høring i rådet før politisk behandling. Dette 
kan for eksempel gjelde saker som: spesielle utredninger, planer, samt årlig budsjett- og 
økonomiplan. Innkallinger og protokoller til formannskap, planutvalg og kommunestyremøter 
sendes rådets leder til orientering, fortrinnsvis i elektronisk utgave. 
 
Eventuelle uttalelser fra rådet skal vedlegges saksdokumentene ved det organet som avgjør 
saken endelig. 
 
Rådet kan etter eget initiativ ta opp saker som berører rådets interesser. 
 
Utvalgets møter 
Ungdomsrådet skal avholde minst 6 møter i året (oktober – september). 
 
Videre når det gjelder møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av møter 
henvises det til utfyllende møtereglement for Vegårshei kommune, som gjelder tilsvarende 
for ungdomsrådet. 
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Talerett 
Representant fra rådet har talerett i utvalgene, formannskapet og kommunestyret til saker 
rådet har hatt til behandling, rett etter møtets åpning og før den politiske saksbehandling 
starter.  
 
Økonomi 

- ungdomsrådet tildeles egne midler. 
- ungdomsrådet tildeler midler, etter søknad, fra lag/organisasjoner eller andre. 

Det må stå i søknaden hvem som er ansvarlig for at tiltaket settes i gang og hvem 
som er ansvarlig for drift.  

 
Sekretariat 
Kommunedirektøren skal etter behov stille faglig bistand og sekretærresurser til disposisjon 
for rådet. Sekretæren har bl.a. ansvar for å:  

- tilrettelegge for rådets arbeid og møter 
- innkallinger og møtereferater/prokoller 
- fremskaffe nødvendig dokumentasjon/materiell etter behov 
- sørge for utbetaling av møtegodtgjørelse etter vedtatt reglement 

 
Årsmelding 
Ungdomsrådet skal utarbeide årsmelding som gjenspeiler årets aktiviteter og resultater. 
Årsmeldingen skal oversendes kommunestyret til behandling. 
 
Endring av retningslinjer 
Disse retningslinjer kan bare endres ved vedtak i kommunestyret. Ved initiativ fra 
kommunestyret om endring, skal rådet gis anledning til å uttale seg. Ved initiativ fra rådet om 
endring, fremmes ordinær sak til kommunestyret med innstilling fra rådet. 


	Sekretariat

