Reglement for ungdomsrådet
(vedtatt i kommunestyret i Nannestad sak x/x. dato)

§ 1 Valg og sammensetning
Ungdomsrådet i Nannestad kommune skal være et organ for og med ungdom. Rådet
skal være et bindeledd mellom ungdommen, politikerne og
kommuneadministrasjonen.
Ungdomsrådet skal ha ti medlemmer, med inntil fem varamedlemmer. Elevrådet ved
ungdomsskolen, elevrådet ved den videregående skolen og klubbstyret ved
kommunens fritidsklubb tildeles fast plass i rådet, med vararepresentant.
Kommunestyret ved en oppnevnt komité velger blant liste over
kandidater resterende medlemmer og varamedlemmer til rådet. Ved neste valgperiode
skal leder og nestleder tre inn i komitéen for utvelgelse av nye medlemmer og
varamedlemmer. Rådmannen sørger for at det i forkant gjennomføres en bred prosess
for rekruttering av kandidater til rådet.
Ordfører innkaller til konstituerende møte. I konstituerende møte velges leder og
nestleder.
Rådet skal sammensettes bredt og mangfoldig. Det skal i størst mulig grad være lik
kjønnsfordeling i rådet, med minimum 40 % deltakelse av det underrepresenterte
kjønnet. Minst én av representantene i rådet skal ha funksjonsnedsettelse og
minoritetsungdom bør være representert.
Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Som
hovedregel bør
personer ikke velges som medlem av rådet før det året de fyller 15 år. For personer
under 15
år skal det innhentes skriftlig tillatelse fra en foresatt som bekrefter at de kan stille
som
kandidat.
Medlemmene velges for to år av gangen. Første gang må halvparten velges for ett år,
for å få til rullering. Valgperioden følger skoleåret.
I løpet av ett år skal medlemmene ha minimum 50 % oppmøte.
Har medlemmet fravær på 2 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 Myndighet og ansvarsområde
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og skal ha til behandling alle saker som
vedrører utdanning, fritid, kultur- og samfunnsplanlegging og levekårene for ungdom
i kommunen, eller som for øvrig er særlig viktig for ungdom.
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Ungdomsrådet kan ta opp saker på eget initiativ eller på bakgrunn av kontakt med
innbyggerne og brukerne av kommunens tjenester. Slike saker sendes over til
ordføreren som gjennom formannskapet eller hovedutvalgene kan pålegge rådmannen
å utrede saken. Alternativt kan formannskapet eller utvalgene opprette særskilt(e)
arbeidsgruppe(r) for å utrede oppgaven.
Ungdomsrådet fastsetter selv møteplan og aktivitetsplan for rådet som sendes
rådmann og ordfører. Møtene legges primært i forkant av møter i hovedutvalg og
kommunestyre, og har følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Åpning og godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Statusrapport
Gjennomgang av saksliste
Eventuelt

Dagsorden med saker, bestemmes av leder i samarbeid med sekretariatet, og sendes ut
i god tid før møtet.
Ungdomsrådet 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 med møterett. Eventuelt også til andre
instanser til orientering.
Rådmannen stiller med en/flere representanter i rådsmøtene som både er
sekretariat, kan gi medlemmene nødvendig faglig veiledning og svare på eventuelle
spørsmål disse måtte ha til sakene som skal behandles, og har ansvar for
ungdomsrådets framdrift. Ordfører og rådmann har møte- og talerett i ungdomsrådet.
Ungdomsrådet kan også be andre om å møte for å gi opplysninger.
Ungdomsrådets møter er åpne for publikum. Møtene offentliggjøres på en tjenlig
måte.
Ungdomsrådet kan ikke behandle saker der hele eller deler av sakspapirene er unntatt
offentlighet.
Ungdomsrådet fungerer som ungdommens kontaktutvalg i SLT-ordningen
(Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og kan brukes som
styringsorgan/rådgivende organ i forhold til andre prosjekter rettet mot barn og unge,
inkludert planlegging og gjennomføring av arrangementer.

§ 3 Årsmelding
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en melding om sin virksomhet. Meldingen
legges fram for kommunestyret som egen sak.
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§ 4 Endring av reglementet
Reglementet godkjennes av kommunestyret. Forslag til endring av reglementet skal
forelegges ungdomsrådet til uttalelse før det endelig godkjennes av kommunestyret.
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