
 

Reglement for Gjerstad kommunes ungdomsråd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt av kommunestyret i møte den 29.10.2020 som sak 20/74. 

Gjeldende fra 29.10.2020  (erstatter reglement vedtatt av 

kommunestyret den 23.3.17 i sak 17/16). 



1. Hjemmel 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 

ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) fastsatt av Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner 

og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 femte ledd. 

2. Formål 

Ungdom, gjennom ungdomsrådet, skal sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker 

som gjelder dem. 

3. Valg og sammensetning 

Ungdomsrådet skal etter kommunelovens bestemmelser ha en valgperiode på inntil to år og 

oppnevnes av kommunestyret. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 

år. 

Gjerstad kommunes ungdomsråd har 7 medlemmer. Representantene foreslås på følgende måte: 

 Fem representanter fra ungdomsskolen foreslås, 3 for to år og 2 for ett år. Alle tre klassetrinn 

skal være representert. Elever som var foreslått for ett år, kan foreslås på nytt for to år ved 

neste valg. 

Disse valgene gjennomføres ved skoleårets begynnelse i august. 

2 ungdommer i aldersgruppen 16 – 19 år (elever på videregående skole) velges for 2 år. 

Før sommerferien skal det sittende ungdomsråd foreslå representanter fra videregående skole (VGS) 

til neste års ungdomsråd. 

I tillegg velges to politiske representanter av kommunestyret som mentorer for ungdomsrådet.  

Det velges personlige vararepresentanter til alle de valgte representantene.  

Ved valget skal en sikre at begge kjønn er representert.  

Kommunedirektøren har rett til å delta i ungdomsrådets møter med tale- og forslagsrett, men uten 

stemmerett. Kommunedirektøren, eller den som møter på kommunedirektørens vegne, kan ha med 

seg andre kommunalt ansatte i møtet. Ungdomsrådet kan også be andre om å møte for å gi 

opplysninger. 

4. Oppgaver 

Ungdomsrådet skal bidra til at barn og unge får større muligheter til å påvirke saker som angår dem, 

og gi kunnskap om hvordan lokal forvaltning og hvordan lokalt politisk arbeid fungerer. 

Ungdomsrådet skal få til behandling alle saker som gjelder ungdom i kommunen. 

Ungdomsrådet kan ta opp til drøfting alle saker som representantene ønsker å drøfte, med unntak av 

saker som er unntatt offentlighet. 

Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret og andre folkevalgte organ i saker som 

naturlig hører innunder rådets ansvarsområde. 

Det skal utarbeides årsmelding som skal legges ved kommunens årsmelding. 

 



5. Konstituering og møteledelse 

Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene, og skal så langt det lar seg gjøre 

sikre at begge kjønn er representert. Dette avgjøres ved simpelt flertall. 

Ungdomsrådets møter er åpne for publikum. Møtene offentliggjøres på en kommunens nettside. 

Ungdomsrådet kan ikke behandle saker der hele eller deler av sakspapirene er unntatt offentlighet. 

6. Innkalling og saksliste 

Møter i ungdomsrådet holdes når det er behov og ellers dersom leder eller 1/3 av representantene 

krever det. 

Innkallingen skal være skriftlig og bør så langt råd er skje med minst 1 ukes varsel. Den skal inneholde 

oversikt over de saker som skal behandles. 

Saker som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke behandles dersom møtelederen eller minst 1/3 av de 

møtende motsetter seg dette. 

7. Avstemming 

Ungdomsrådet er beslutningsdyktige når minst halvparten av medlemmene er til stede under 

behandlingen og har avgitt stemme i vedkommende sak. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme 

avgjørende. 

Alle representanter som møter til behandling av en sak må avgi stemme. Bare ved valg er det 

anledning til å stemme blankt. Ved valg har en representant anledning til å kreve skriftlig avstemning. 

Rådets medlemmer har møteplikt i rådets møter med mindre vedkommende har gyldig forfall. Forfall 

skal straks meldes til sekretariatet med opplysning om forfallsgrunn. Vararepresentant vil bli innkalt. 

Rådet kan bare treffe vedtak dersom minst halvparten av medlemmene er tilstede under 

behandlingen og avgir stemme i vedkommende sak. 

Det skal føres møteprotokoll fra rådets møter. Utskrift av vedtaksprotokollen skal følge saken til det 

organ som tar endelig beslutning i saken. 

Leder eller annen representant fra rådet har talerett i kommunestyret til saker rådet har hatt til 

behandling. 

8. Sekretærfunksjon og møtereferat 

Kommunedirektøren utpeker sekretariat for ungdomsrådet. Sekretær er ansvarlig for at møtereferat 

blir korrekt ført. Utskrift av møteboka sendes innen rimelig tid etter hvert møte til ungdomsrådets 

medlemmer og varamedlemmer, ordfører og kommunedirektør og andre med møterett. Eventuelt 

også til andre instanser til orientering. 

9. Økonomi 

Rådet har ikke eget budsjett, men utgiftene dekkes over politisk virksomhet.  
Møtegodtgjørelse til ungdomsrådets medlemmer fastsettes av godtgjøringsreglementet til 

kommunen, pr. 1.11.19 utgjør det kr 400 pr. møte.  
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