
 
 
 
 
 

 

 
REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅD I NES KOMMUNE 
 

(Vedtatt 17. desember 2019, og justert av kommunestyret 21. april 2020) 
 

 
1. Formål 

 

- Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, 
og skal ha en rådgivende rolle for kommunen og fylkeskommunen.  

- Ungdomsrådet i Nes skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i alle 
saker som gjelder dem. 

- Kommunen skal vite hva ungdom mener før det tas avgjørelser. 
 
 

2. Lovgrunnlag 

Barnekonvensjonens artikkel 12 sier: «Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal 
bli tatt på alvor.» 

 
Kommuneloven § 5 – 12. 

I lovens § 5-2e heter det: «Kommuner og fylkeskommuner har plikt til å opprette eldreråd, råd 
for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for 
ungdom.» 

 
I plan- og bygningsloven § 5.1 heter det: «Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.» 
 
I plan- og bygningsloven § 3.3 heter det: «Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt 
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planlegging.» 

 
 

3. Mandat 

Medlemmene av ungdomsrådet regnes som folkevalgte og har samme rettigheter og plikter som 
medlemmene av folkevalgte organer, som følge av Kommuneloven § 5- 12. 

Ungdomsrådet skal være talerør for alle ungdommer i kommunen og representere ungdoms 

interesser inn mot kommunens politiske organer og administrasjon. 

 

Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen i alle spørsmål som gjelder levekårene for ungdom. 

 

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta 
opp egne saker. 
 

Ungdomsrådet, ved lederen eller en annen representant, har møte- og talerett, med mulighet til å 
legge fram saker for formannskapet og kommunestyret.1 
 
Ungdomsrådet skal ivareta barn og unge sine interesser i Nes, etter plan- og bygningsloven, i 

samarbeid med barn og unges talsperson. 

 

Dersom kommunestyret ønsker det, kan beslutningsmyndighet og oppgaver overføres rådet, 

herunder å fordele bevilgninger (delegert vedtakskompetanse). 

 

 

 
1 Barn og unge er sikret rett til å bli hørt og uttale seg etter FN’s Barnekonvensjon. Ungdomsrådets representanter er ikke 

direkte tilknyttet en gruppe eller folkevalgte i kommunestyret og har dermed ikke en naturlig inngang til slike organ, slik andre 
rådsmedlemmer har. Avsnittet er i tråd med Kommuneloven. 
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Eksempel på saker som skal behandles av Ungdomsrådet: 
- kultur- og fritidstilbud 
- skolesaker 
- helsetilbud 
- samferdsel og kollektivtilbud 
- miljøsaker 
- kommunens årsbudsjett og økonomiplan 
- arealplanlegging 
- kommuneplaner 

 
4. Sammensetning 

Det velges 7 medlemmer med varamedlemmer (i tråd med antallet i de to andre politiske rådene)  
 

Medlemmene velges på slutten av året, for 2 år av gangen med oppstart i januar påfølgende år. 
 
Medlemmene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet 
 
Rådet skal tilstrebe en balansert kjønnsfordeling, bred representasjon og lik fordeling mellom 
skoler og organisasjoner. Med bred representasjon menes at rådet bør bestå av personer med 
ulik erfaring og bakgrunn. Eksempler på dette kan være ungdom med funksjonsnedsettelser eller 

minoritetsbakgrunn. I tillegg bør man ta hensyn til geografisk spredning. 
 
Det er ønskelig at kulturrådet, idrettsrådet, friluftsrådet, ungdomsklubben og skoler/elevråd 
fremmer kandidater. 
 
Det skal være et krav om å være folkeregistrert i kommunen for å sitte i ungdomsrådetrådet. 

 
 

5. Valggjennomføring 
Ved hvert kommunevalg og 2 år senere skal det velges medlemmer til rådet.  
 
Rådmannen skal sørge for at det gjennomføres en god prosess og oppfølging for rekruttering av 
kandidater til rådet. 

For personer under 15 år skal det innhentes skriftlig tillatelse fra en foresatt som bekrefter at de 
kan stille som kandidat. 

 
I rådet skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent. Dersom kjønnsfordelingen blant 
de faste valgte medlemmene blir skjev, byttes det faste medlemmet med varamedlem, der det er 
mulig. Det anbefales at skolene og organisasjonene som ønsker å fremme kandidater, finner en 
av hvert kjønn. 

Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Valget holdes som flertallsvalg der ordfører i 
kommunen innkaller til konstituerende møte. 

 
 

6. Ansvar, opplæring og organisering 

Det gjennomføres ungdomsråd på ettermiddagen torsdager  uka før de andre politiske 

rådsmøtene. (Det vil si omtrent månedlig). Ungdomsrådet kan ha mulighet til å endre sin møtedag 

når de er konstituert. Rådmannen innarbeider eventuell ny møtedag for ungdomsrådet i 

møtekalenderen. 

Rådene er et forvaltningsorgan i henhold til forvaltningsloven. Rådets medlemmer har derfor 
taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13. 
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Ungdomsrådsmøtene benyttes til opplæring, informasjon, diskusjon og beslutning. 
Arbeidsoppgaver knyttet til ungdomsrådet gjennomføres mellom møtene. 

Rådmannen skal sikre nødvendig opplæring til ungdomsrådet, herunder: 
- Hvilke rettigheter og plikter som ligger til deg som representant i rådet 

- Møteledelse og taleteknikk 

Medlemmene har både rett og plikt til å delta i rådsmøtene, og må på eget initiativ sette seg inn i 
og forberede seg i saker til rådet. Medlemmene har krav på veiledning og hjelp til dette.  

Dersom det ikke foreligger saker til rådet, skal rådet bruke møtetiden til å kunne fremme eget 

arbeid/egne saker eller ha opplæring. 

Rådmannen skal legge til rette for tett kontakt mellom medlemmene i rådet og koordinator og 
sekretær for rådet.  

Sakene som skal behandles i rådet skal tilstrebes en presentasjonsform tilpasset målgruppa 
ungdom. 

Rådmannen skal sikre tilstrekkelig sekretærhjelp og en koordinatorfunksjon for rådet. Følgende 
oppgaver inngår i dette: 

Oppgavene til sekretær for ungdomsrådet er blant annet: 
- Bestille møterom og møtemat 
- Forberede og sende innkalling med sakspapir 
- Skrive ut nødvendige sakspapirer 
- Sende påminnelse til rådsmedlemmene 
- Annonsere møtene 
- Skrive referat og sende ut dette til alle i etterkant av møtet (protokoll) 
- Bidra til å synliggjøre rådets arbeid på kommunens nettsider 
- Sørge for utbetaling av godtgjøring og utgiftsdekning 

Oppgavene til koordinator for ungdomsrådet er blant annet: 
- Praktisk-pedagogisk gjennomføring av innholdet i møtene. Herunder eventuelt 

behov tilpasset sakspresentasjon 
- Bidra til at ungdomsrådet får nødvendig opplæring 
- Bidra til at ungdomsrådet får nødvendig oppfølging underveis 
- Være bindeledd mellom ungdomsrådet og administrasjon/politikere 
- Være støttespiller og veileder for ungdomsrådets medlemmer 

Leder og nestleder inviteres hvert år til kommunestyret for å avlegge beretning om årets arbeid i 
ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet kan ikke engasjere seg i enkeltvedtak som påklages med hjemmel i lov. Rådet skal 
likevel være opptatt av brukermedvirkning på generelt grunnlag. Rådet kan derfor ta opp 
enkeltsaker med tanke på forbedring av kommunens tjenester for de unge, både med hensyn til 
kvalitet og kvantitet.  

I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel:  
- bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger  
- arrangere samlinger for ungdom i kommunen  
- prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder  

7. Innkalling, gjennomføring og møteprotokoll 

Rådet starter sitt arbeid så raskt som mulig etter konstituering, og senest i januar påfølgende år. 
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Rådmannen skal etablere rutiner som sikrer at rådet mottar saker på et så tidlig tidspunkt i 
saksbehandlingen som mulig, og slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 
saken.  
 
Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.  

 
Møteinnkalling med saksliste og saker publiseres på kommunens nettsider iht. rådmannens frister. 
 
Hvis kommunen er i tvil om en sak bør tas opp i ungdomsrådet, bør de spørre ungdomsrådet om 
de ønsker å uttale seg i saken. Alternativt kan dette avgjøres av barn- og unges talsperson i 
kommunen. 

 
Ungdomsrådet skal ha tilbakemelding om vedtak i saker som rådet har uttalt seg om. 

Rådmannen skal legge til rette for at det i møtene er tilstrekkelig administrativ tilstedeværelse for å 
ivareta nødvendig faglig veiledning, svare på spørsmål og sikre framdrift.  

Ordfører og rådmann har møte- og talerett i ungdomsrådet. Administrasjonen har møteplikt ved 
innkalling til rådet. 

Forslag til mal for dagsorden:  
 

1. Åpning og godkjenning av innkalling  

2. Godkjenning av saksliste  

3. Statusrapport  

4. Gjennomgang av saksliste  

5. Eventuelt  

Dagsorden med saker bestemmes av leder i samarbeid med sekretær/koordinator. 

Ungdomsrådet er vedtaksdyktig 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 med møterett 
(eventuelt også til andre instanser til orientering). 

Medlemmene må selv sørge for vara, når det er nødvendig, og gi beskjed om dette til sekretær for 
rådet, i så god tid som mulig før møtet. 

 
8. Møtene holdes åpne for alle 

Gjester og presse bes om å vise hensyn til at dette er et organ for og med ungdom, og at de har et 
sterkere personvern enn andre politikere og rådsmedlemmer. Utaleleser om rådet, rådets 
medlemmer og rådets arbeid må foregå ryddig, åpent og ivaretakende. 

 
9. Endringer i reglementet 

Endringer i reglementet vedtas av Nes kommunestyre etter at ungdomsrådet har uttalt seg om 
det. 
 
Reglementet revideres ved behov. 

 
10. Godtgjøring og økonomi 

Budsjett for ungdomsråd avsettes med samme sum som de to andre rådene (Eldre, og 
mennesker med nedsatt funksjonsevne). 

 


