
Vedtekter for Ungdomsrådet i Namsskogan 
 

 

 Vedtatt av kommunestyret i Namsskogan i møte 26/11-2003 i k-sak 086/03 

 Vedtekter rullert av k-styret i k-sak 22/08 

 

§1 Mandat 

Ungdomsrådet i Namsskogan skal ivareta ungdommens interesser og sikre ungdom reell 

medbestemmelsesrett i Namsskogan kommune.  

 

§ 2 Oppnevning og sammensetning 

a. Ungdomsrådet er et underutvalg av kommunestyret og består av 4 personer. I tillegg 

velges tre vararepresentanter. Elevrådene ved Trones og Namsskogan skoler velger en 

fast representant og en vararepresentant hver. Ungdom over 16 år velger to faste 

representanter og en vararepresentant. 

b. Elevrådene foretar valg av sine representanter ved skolestart hvert år. Kun elever på 

ungdomstrinnet er valgbare.  

c. Ungdom i alderen 13-20 år har stemmerett og er valgbare til disse plassene i 

ungdomsrådet.  

d. Ungdomsrådet velger selv sin leder, nestleder og andre verv de finner nødvendige å 

opprette.  

e. Funksjonstiden for ungdomsrådet følger skoleåret, med nyvalg straks elevråd er valgt 

ved skolestart. Ordinær funksjonstid for representantene er et år slik at alle er på valg 

hvert år.  

 

§ 3 Arbeidsoppgaver 

a. Ungdomsrådet i Namsskogan skal være ungdommens talerør overfor politiske organ 

og kommuneadministrasjonen. Tiltak, planer og saker som på ulike vis angår de unge 

skal sendes rådet til uttalelse eller høring. Sakliste (ikke møteinnkalling) skal sendes 

rådets medlemmer i forkant av alle kommunale møter, slik at rådets medlemmer kan 

ta tak i saker hvor de ønsker å uttale seg.  

b. Ungdomsrådet kan selv ta opp saker, utrede disse og sende de videre til behandling i 

de kommunale organene.  

c. Det avsettes hvert år kr. 20.000 til disposisjon for ungdomsrådet 

d. Ungdomsrådet kan selv opprette arbeidsgrupper eller utvalg som skal arbeide med 

konkrete avgrensa oppgaver.  

e. Ungdomsrådet legger hvert år fram en kortfattet rapport (årsmelding) for 

kommunestyret før budsjettbehandling i desember.  

 

§ 4 Arbeidsmåter 

a. Ungdomsrådet har minimum 3 møter i året. Rådet fastsetter selv når og hvor møtene 

avholdes, og hvor ofte møter avholdes. Møter avholdes når leder finner det nødvendig 

eller når 1/3 av representantene krever det. 

b. Leder er ansvarlig for å sette opp sakliste og sende ut møteinnkalling. Dette skjer i 

samarbeid med sekretariatet. Innkalling skal sendes ut minimum 1 uke før møtedato.  

c. Møtene holdes for åpne dører og etter offentlig kunngjøring.  

d. Leder er møteleder. I leders fravær fungerer nestleder som møteleder.  

e. Alle vedtak i ungdomsrådet fattes i møte. Rådet er vedtaksført når minst 2/3 av 

medlemmene er tilstede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Leder har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet. 



f. Det skal føres referat med minimum disse opplysningene: 

  Tid og sted for møtet 

 møtedeltakernes navn 

 navnet på fraværende 

 sakliste 

 vedtak som blir fattet 

g. Referat sendes representantene og skal godkjennes i neste møte 

h. I forhold til inhabilitet følges forvaltningslovens bestemmelser.  

 

§ 5 Forholdet til Ungdommens Regionråd 

Ungdomsrådet utpeker Namsskogan kommunes representant til Ungdommens regionråd. 

Vedkommende bør være medlem i kommunens ungdomsråd.  

 

§ 6 Møte- og talerett i andre kommunale organer 

Inntil to av rådets medlemmer gis møte- og talerett i alle politiske organer.  

 

§ 7 Møterett for andre 

Ordføreren eller den han gir fullmakt har møte- og talerett i ungdomsrådet (kommunelovens § 

9 pkt 4) Likeledes har Rådmannen eller den han gir fullmakt har møte- og talerett i 

ungdomsrådet (kommunelovens § 23 pkt 3) 

 

§ 8 Krav til saksbehandling og vedtak 

Saksbehandling og vedtak skal følge forvaltningslovens prinsipper. Det medfører blant annet 

at alle vedtak skal være skriftlige og begrunnet. Standardskriv om klagerett skal følge 

utsending av alle saker der rådet har tatt avgjørelser av betydning for enkeltpersoner eller 

grupper.  

 

§ 9 Behandling av klage 

Vedtak fattet av ungdomsrådet kan påklages iht. bestemmelser i forvaltningslovens kap. VI. 

Klageinstans er formannskapet.  

 

§ 10 Sekretariat 

Kulturleder fungerer som møtesekretær for ungdomsrådet og har også møte- og talerett. 

Praktisk arbeid med utsending av møteinnkallinger, utskrift av møtebøker osv. gjøres av 

sentraladministrasjonen.   

 

§ 11 Møtegodtgjøring mv. 

Ungdomsrådets medlemmer gis møtegodtgjøring pålydende kr 100,- pr møte. De av 

ungdomsrådets medlemmer som er midlertidig bosatt i annen kommune gis dekning av 

faktiske merutgifter til skyss. 

 


