
 
 

FORSLAG TIL REGLEMENT VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I 
AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 

Forslag april 2019 
Vedtatt av kommunestyret 24.06.04 
Endret av Rådmann 19. august 2008 

 
Fastsatt av Fellesnemnda ______________________ 
 
Rød tekst er forslag til endringer. 
Forslag til strykninger vises ved overstrykninger. 
 
 
§ 1 Hjemmel 
 

1. Kommunelovens § 5-12 om andre kommunale organer, jfr. § 5-2 bokstav e). 
2. Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom, fastsatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet -------. 

 
§ 2 Formål, mandat, formål, oppgaver 
 

a. Ungdomsrådet er barn og unges høyeste rådgivende myndighet Aurskog-
Høland. 

 
b. Hovedformålet med Ungdomsrådet er å: 

 
• Fremme barn og unges interesser i deres nærmiljø 
• Styrke barn og unges interesser i forhold til det som bestemmes i kommunen 
• Være kommunens tale- og høringsorgan i saker som berøres barn og unge 

 
c. Oppgavene til Ungdomsrådet er å: 

 
• 2 representanter av Ungdomsrådet deltar i kommunestyret med møte- og 

talerett. Med personlig varamedlem. 
• Kontrollere at kommunens organer til enhver tid jobber etter unges 

prioriteringer 
Merknad: 
Ungdomsrådet har ingen tilsynsfunksjon. 

• Gi sine vurderinger/uttalelser i saker der ordfører eller rådmann 
(kommunestyre/formannskap) ber om råd 

• Skolering av elevrådene i grunnskolen 
• Følge opp og påse at barn og unges kommunestyre blir gjennomført en gang i 

året 
 



 
§ 2 Funksjonstid og sammensetting  
 

a. Ungdomsrådet velges av kommunestyret, jfr. kommunelovens § 5-12, for to 
skoleår av gangen. 

  
b. Ungdomsrådet skal bestå av personer som er inntil 18 år ved det tidspunktet en 

blir valgt inn. 
 Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
 Merknad: Kommunelovens § 5-12. 
 

6 medlemmer velges fra ungdomstrinnet (2 fra hver skole) 
De øvrige skal være fra 16-18 år, hvor en fra hver videregående skole, 1 fra hver 
av de kommunale fritidsklubbene og frivillige ungdomslagene som er i drift,  
fra de større foreningene.  
Alle medlemmer velges etter forslag fra de nevnte organisasjoner. 
 
• I tillegg har elevrådene ved barnetrinnene i grunnskolene forslag-, møte og 

talerett, men ikke stemmerett. 
• Ungdomstrinnsrepresentantene skal representere alle klassetrinn og ha 

representasjon i elevråd 
• Representantene er personlig valgt, men alle ungdomsskoletrinn skal likevel 

være representert. Dette skal justeres ved starten på nytt skoleår. Det kan 
gjerne føre til at Ungdomsrådet får flere medlemmer, men med maksimalt 16 
representanter. 

 
c) Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Leder har dobbeltstemme ved  

stemmelikhet. Sekretær og kasserer funksjonen legges til veileder for 
Ungdomsrådet jfr. § 3. 
 

d) Dersom en representant ber seg fritatt eller ikke møter på tre påfølgende møter, 
kan Ungdomsrådet be om at det velges ny representant for resten av perioden. 

 
§ 3  Veileder 
 
a)  Ungdomsrådet skal ha en voksen veileder, ansatt i kommunen. 
       Rådmannen oppnevner denne. 
 
b)  Veileders oppgaver: 

• Hjelpe Ungdomsrådet med å etablere nødvendig kontaktnett med kommunenes 
administrasjon og politiske ledelse. 

• Hjelpe til ved valg. 
• Være sekretær og kasserer for Ungdomsrådet 
• Være barn og unges representant i planutvalget, jfr. plan- og bygningsloven, | 

9.1. 
• Ha ansvar for fremdrift og aktivitet i Ungdomsrådet 



• Ha ansvar for opplæring, jfr. § 6. 
 
§ 4  Møtevirksomhet 
 

a) Kommunelovens regler i kap. 11 om saksbehandlingen i folkevalgte organer 
gjelder for Ungdomsrådet. 

Leder, i samarbeid med veileder, sender ut innkalling med saksliste minst en uke før 
møtedato. Saker som skal tas opp til behandling, må sendes leder i god tid før møtet. 
Møtet skal kunngjøres som for andre kommunale organer. 

 
Referat og utskrifter fra enkeltsaker fra ungdomsrådet ekspederes som for øvrige 
folkevalgte organer/kommunale organer 

  
b) Ungdomsrådet holder møter minst 6 ganger i året, disse 6 møtene dekkes av de 

gjeldene satser.  
Merknad: 
Det legges til grunn at det med dette forstås at de gis møtegodtgjørelse for 
inntil 6 møter i året. 
Det foreslås: 
Rådets medlemmer og varamedlemmer får møte- og skyssgodtgjøring etter 
kommunens reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, rettigheter og plikter. 
Begrunnelse: Ungdomsrådet er kommunalt organ etter kommuneloven. 

b) Ordfører og/eller rådmann skal normalt delta i møtene. Ordfører og rådmann kan i 
spesielle tilfeller innkalle Ungdomsrådet til ekstraordinære møter. 

 
c) Ungdomsrådet setter opp møteplan for hvert halvår. Denne sendes ordfører og 

rådmann.  
 
§ 5  Dagsorden 
 

1. Åpning 
2. Godkjenning av innkalling  
3. Godkjenning av referat  
 
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 
5. Behandling og eventuelt vedtak i innkommene saker (omskrevet) 
6. Eventuelt  
 
Årsmelding skal foreligge og godkjennes ved årets siste møte. 
Videre arbeid saker som skal følges opp legges ved protokollen. 
 

For øvrig vises til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdom som gjelder for rådets virksomhet. 

 
 

§ 6  Valg og opplæring 



 
a)  Valg av representanter til Ungdomsrådet skjer i ungdomskolene 

straks elevrådene er valgt og i drift (skal dette være med og hva med de andre) 
 

 
b) Ungdomsrådet skal være valgt og i drift senest 15. oktober. 
 
§ 7 Endring av vedtektene 
 
 Retningslinjene for Ungdomsrådet fastsettes av kommunestyret. 

Uungdomsrådet kan ta opp forslag om endring av vedtektene og fremme saken for 
rådmannen. Rådmannen kan endre vedtektene når åpenbart behov er til stede. 
Eventuell klageinstans er Aurskog-Høland formannskap. 
 

§ 8. Rapportering 
 
Rådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges fram for kommunestyret. 
Merknad: Formuleringen er hentet fra forslaget i forskriften. 
 


