
 
Vedtekter for Namsskogan ungdomsråd fra 2021  

 

Vedtatt av kommunestyret 11.05.21 i sak 26/21 
1. Navn 

Utvalgets navn skal være Namsskogan ungdomsråd. 

 

2. Formål 

Namsskogan ungdomsråd er et rådgivende organ for Namsskogan kommune og skal fremme ungdommens 

interesse og tale deres sak i kommunen. Namsskogan ungdomsråd skal involveres i kommunens planarbeid og 

andre saker som vedrører barn og unge i Namsskogan kommune. Dette skal forelegges ungdomsrådet så tidlig at 

rådet har mulighet for å påvirke utfallet i saken. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker og bevilge penger 

til de prosjekter som opptar ungdom, og som de finner stemmer overens med sine mål. Dette innenfor vedtatte 

rammer. 

 

Kommunestyret skal godkjenne vedtekter for ungdomsrådet. 

 

3. Arbeidsområde 

• Ungdomsrådet blir et rådgivende organ for kommunale myndigheter, og alle kommunale saker som berører 

ungdom, kan tas opp i ungdomsrådet. 

• Ungdomsrådet skal være pådriver for aktivitetstilbud rettet mot barn og unge i Namsskogan. 

• Ungdomsrådet skal på best mulig måte støtte opp om aktiviteter og tilbud i privat regi som er rettet mot 

målgruppa barn/unge. 

• Ungdomsrådet skal delta i andre kommunalt oppnevnte utvalg og arbeidsgrupper der dette føles naturlig. 

• Ungdomsrådet er referansegruppe for barnas representant i kommunens plansaker. 

• Ungdomsrådet forvalter egne tiltaksmidler som fastsettes i årlige budsjettvedtak. 

• Namsskogan ungdomsråd ved leder eller den han/hun bemyndiger har møte- og talerett i saker som gjelder 

barn og ungdom i kommunestyret. 

 

4. Sammensetning 

Ungdomsrådet skal ha følgende sammensetning: 

• Seks representanter med personlig vara fra elevrådet ved Namsskogan skole, fortrinnsvis en av 

hvert kjønn. Valg til ungdomsrådet skal imøtekomme kravet om kjønnsbalanse. Begge kjønn skal være 

representert med minimum 40 %. 

- Ungdomsrådet konstituerer seg selv på første møte etter valg. 

- Ungdomsrådet fremmer forslag til kommunestyret ved valg av ungdomsråd. 

- Kommunestyret velger ungdomsrådet 

- Rådets funksjonstid følger skoleåret. 

 

5. Arbeidsmåte 

• Ungdomsrådet avholder møter etter behov, og setter selv opp sin møteplan. 

• Kommunedirektøren oppnevner sekretærressurs for ungdomsrådet. 

• Leder i samarbeid med sekretær setter opp saksliste og kaller inn til møte. 

• Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

• Rådet er vedtaksført når over halvparten av medlemmene er til stede. 

 

6. Økonomi 

• Innenfor en økonomisk ramme årlig fastsatt av kommunestyret gjennom årlige budsjettvedtak kan 

ungdomsrådet gi bevilgninger til både egne arrangement/aktiviteter og tiltak for barn/unge etter søknad. 

• Ungdomsrådets medlemmer gis godtgjørelse pålydende kr 100,- pr møte. 


