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§ 1 Hjemmel
Ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 10 i kommuneloven

§ 2 Valg og sammensetning
Ungdomsrådet består av åtte medlemmer og varamedlemmer i alderen fra 8. klasse til 22 år. 
Ved sammensetningen av rådet skal følgende ivaretas:

- alle skolene skal være representert
- begge kjønn skal være representert
- rådet bør også ha medlemmer som ikke er skoleelever

Valget foregår slik:
Ungdomskolene og videregående skole i kommunen kommer med forslag på kandidater som ønsker å stille 
til valg. Det må være både gutter og jenter.  

Valget gjøres på den enkelte skole, og det er kun ungdom fra Nordreisa som kan stemme. Det må stemmes 
på like mange gutter som jenter fra hver skole. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder, og 
valgresultatet danner et utgangspunkt for dette. 

Hvis det viser seg at valgresultatet fører til en uheldig sammensetning av rådet som for eksempel at 
alle fra en skole er i samme klassetrinn, en stor overvekt av medlemmene er av et kjønn eller noe 
annet uforutsigbart, kan det nye ungdomsrådet selv gjøre noe med det på det konstituerende møtet 
etter valget. For eksempel at et gitt antall av de nye kun er valgt for et år, stemmetallet kan avgjøre 
hvem dette blir.  Dette for at den ”uheldige” sammensetningen ikke skal forplante seg mange år 
framover. Presisering: Dette gjelder kun i særlige unntakstilfeller.

Medlemmene i ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret for to år, om lag halvparten er på valg hvert år. 
Selv om et medlem er valgt for to år, kan vedkommende velge å fratre tidligere hvis skolesitasjon, 
jobb eller annet tilsier at det blir vanskelig å være et aktivt medlem. 

§ 3 Ansvar, rettigheter og oppgaver
Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom innsyn og 
dermed muligheter for medinnflytelse.

Rettigheter:
Ungdomsrådet har møte- og talerett i:

- kommunestyret med to representanter
- med en representant i formannskapet, driftsutvalget, oppvekstutvalget*, helse- og 

omsorgsutvalget*, samt nærings- og kulturutvalget* (*nye utvalg fra høsten 2011). 
Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter. 
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Ungdomsrådet velger en politiker i hvert av utvalgene til sin kontaktperson. Disse kontaktpersonene skal 
oppnevnes av kommunestyret for inneværende valgperiode.

Oppgaver:
Ungdomsrådet skal:

- være kontaktorgan for ungdom og jobbe for at Nordreisa skal være en god plass å bo
- gjøre kjent arrangement og aktiviteter
- være høringspart i saker som angår barn og unge

§ 4 Ungdomsrådets møter
Det settes opp møteplan for hvert nye år, og rådet har møte ca hver 6. uke. Ungdomsrådet kan likevel ha 
ekstra møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av medlemmene ønsker det.

Ungdomsrådet innkalles skriftlig med minst syv dagers varsel. Fravær skal ikke registreres på skolen ved 
framvisning av møteinnkalling.

Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelsen treffes av 
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Det skal skrives møtereferater, og referater skal sendes medlemmene og varamedlemmer så snart som 
mulig. 

§ 5 Opplæring og økonomi
Ungdomskontakten har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, sekretariatsfunksjon og 
opplæringstiltak etter behov og ønske fra rådet.

Ungdomsrådet skal ha egen budsjettpost til disposisjon, opplæringstiltak og for ellers å fungere i henhold til 
målsettingen. Disse midlene disponeres i henhold til egne vedtak. 

§ 6 Møtegodtgjørelse
 Medlemmene i ungdomsrådet får samme møtegodtgjørelse som andre politikere. Dette gjelder både 

for møtene i ungdomsrådet og når de møter i politiske utvalg. Godtgjørelsen for møtene i 
ungdomsrådet utbetales hvert kvartal, mens godtgjørelsen for de politiske utvalgene utbetales hvert 
halvår. 

 Leder i ungdomsrådet får kr 100 mer enn de andre medlemmene for møtene i ungdomsrådet. 
Dette fordi det faller mer arbeid på lederen enn på de andre medlemmene, bl.a. 
planleggingsmøter, Buk-møter som ikke er betalt + større telefonutgifter og mer ansvar.


