
Reglement for Sørfold ungdomsråd 



Lovgrunnlag:


Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 jf. 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger).


1 Formål, virkeområde og vedtaksmyndighet  

1.1 Sørfold ungdomsråd er et organ for ungdomsmedvirkning i Sørfold. 

      

1.2 Rådet skal representere ungdommens interesser i kommunen og har rett til å uttale   
      seg i alle saker som gjelder eller har konsekvenser for ungdom. 

 

1.3 Det har en rådgivende rolle for Sørfold kommune, slik at folkevalgte organer og      
      beslutningstakere har et bedre grunnlag for sine avgjørelser i saker som angår 
      ungdom. 


1.4 Gjennom ungdomsrådet skal ungdom i Sørfold ha reell medvirkning, kunne påvirke    
      politiske saker og øke ungdommenes samfunnsengasjement. Videre skal 
      ungdomsrådet stimulere til politisk engasjement, og gi medlemmene opplæring og      
      erfaring i demokratiske prosesser. 
       

1.5 Ungdomsrådet kan ta opp egne saker. 


1.6 Alle kan melde inn saker som angår ungdom til Sørfold ungdomsråd.

       
1.7 Sørfold ungdomsråd er partipolitisk uavhengig.


2 Rekruttering, sammensetning og valg 

2.1 Avtroppende ungdomsråd foreslår rekrutteringsprosess samt antall medlemmer og      
      varamedlemmer til nytt ungdomsråd. Prosessen skal sikre bred rekruttering, både i    
      utenfor arbeidsliv, skole og utdanning, slik at ungdomsrådets medlemmer 
      representerer et størst mulig mangfold av ungdom i kommunen.

 
2.2 Kommunestyret bestemmer antall medlemmer og varamedlemmer før valg av nytt  
      ungdomsråd. Dette gjøres senest ved utgangen av mai det året nytt ungdomsråd skal    
      velges.


Vedtatt i kommunestyret 16.06.20  



2.3 Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om             
      medlemmer til det rådet.


2.3 Det er kommunestyret som velger ungdomsrådets medlemmer. 

      Kommunestyret tar utgangspunkt i de personene som er foreslått gjennom 
      rekrutteringsprosessen, men kan også velge andre personer.


2.4 Medlemmene i ungdomsrådet blir valgt for inntil to år om gangen.


2.5 Medlemmene må fylle 13 år i løpet av valgåret. De kan ikke ha fylt 19 år på  
      valgtidspunktet.


2.6 Som folkevalgt organ må ungdomsrådet også ta hensyn til kommunelovens krav om   
      kjønnsbalanse. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent hvis 
      rådet skal bestå av fire medlemmer eller flere. Hvis det bare er to eller tre 
      medlemmer, skal begge kjønn være representert.


2.7 Sørfold ungdomsråd konstituerer seg selv så snart som mulig etter at valget er   
      godkjent. Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene og kan 
      fordele andre aktuelle roller til enkeltmedlemmer. Leder av ungdomsrådet er   
      møteleder, nestleder av ungdomsrådet er stedfortreder. 
      Kommuneloven gir ikke lov til å etablere en eller flere faste grupper (underutvalg eller       
      arbeidsutvalg) med medlemmer av ungdomsrådet for å behandle saker mellom         	         
      rådsmøter.


3 Involvering 

3.1 Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at Sørfold ungdomsråd mottar    
      sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen som mulig. På den måten har     
      uttalelsene fra ungdomsrådet mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal    
      følge saksdokumentene til det kommunale organet som endelig avgjør saken.

        

3.2 Ungdomsrådet har møte- og talerett i alle folkevalgte organer i Sørfold


  kommune. Ungdomsrådet kan sende to representanter til hvert møte i 
  kommunestyret, formannskap og andre folkevalgte organer i kommunen.


3.3 Ungdomsrådet har følgende kontaktpersoner i kommunestyret:

• Ordfører

• Kommunedirektøren eller andre fra administrasjonen


4 Administrasjon 

4.1 Sørfold kommune plikter å stille med tilstrekkelig sekretariatshjelp, heretter kalt 	
      koordinator. Koordinator har rett til å møte og tale på ungdomsrådets møter, men har     
      ikke stemmerett i ungdomsrådet.  
 



4.2 Koordinator skal tilrettelegge for at ungdomsrådet kan gjøre jobben sin på en god 
      måte og har ansvar for 


• Praktisk tilrettelegging, forberedelse og gjennomføring av møtene

• Å forberede saksliste og saksdokumenter og sende ut innkalling

• Å føre referat fra rådsmøtene (i protokoll/møtebok)

• Nødvendig opplæring av ungdomsrådet 

• Nødvendig oppfølging av ungdomsrådet underveis

• Å være bindeledd mellom ungdomsrådet og administrasjon/politikere

• Å være støttespiller og veileder for ungdomsrådets medlemmer 

4.3 Sørfold ungdomsråd kan be rådmannen stille med nødvendig fagkompetanse til    
      møtene i barne og ungdomsrådet.


5 Innkalling, saksdokumenter og dokumentinnsyn   

5.1 Ungdomsrådet har møter etter oppsatt møteplan.  
      Ekstra møter kan holdes når leder finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av 
      medlemmene krever det. 


5.2 Medlemmer av rådet har plikt til å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall.


5.3 Innkalling til alle medlemmer og varamedlemmer i ungdomsrådet sendes senest en   	
      uke før møtedagen. Innkallingen skal inneholde tid og sted for møtet, saksliste og      
      saksdokumenter og sendes elektronisk. 


5.4 Saksdokumenter legges på kommunens hjemmeside samtidig med at dokumentene 
      sendes til ungdomsrådet.  
      Møtene er åpne for alle.


5.5 Et møte kan holdes som fjernmøte hvis ungdområdet selv ønsker det.


6 Avstemming 

6.1 For at rådet skal kunne treffe et vedtak, må minst halvparten av medlemmene ha    	
      vært til stede mens saken diskuteres i rådet. Disse må ha vært med på  
      avstemmingen i den aktuelle saken.


6.2 Et vedtak blir gjort med flertallet av de avgitte stemmene. Hvis det er like mange 
        stemmer for som i mot (stemmelikhet), gjelder det som lederen av ungdomsrådet 
        stemmer (dobbeltstemme).




7 Rett til fri fra skole og arbeid 

7.1 Sørfold kommune gir elever i ungdomsskolen fri inntil 14 dager per år for å delta i 
      ungdomsrådet. Eleven kan kreve at inntil ti av disse dagene ikke kan føres på 
      vitnemålet. Kommuneloven har egne hjemler for rett til fri fra arbeid for 
      ungdomsrådets medlemmer. Forskrift til opplæringslova har egne hjemler for føring 
      av fravær for elever i grunnskolen og videregående opplæring. 


8 Permisjon, fritak og fratredelse 

8.1   Hvis det fører til vesentlig ulempe for et rådsmedlem å delta i ungdomsrådet, er det 
        mulig å søke om fritak, enten midlertidig eller for resten av valgperioden. Eksempler 
        på dette er sykdom eller lang reisevei på grunn av flytting.   

 8.2  Medlemmet sender søknaden om fritak til kommunestyret. I vurderingen av 
        søknaden skal kommunestyret legge vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent 
        på det tidspunktet medlemmet sa ja til å bli valgt. Personer som er under 18 år, har 
        krav på å få fritak hvis han eller hun søker om det.


8.3   Et medlem av rådet kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis 
        personlige grunner tilsier det. Det gjelder særlig inhabilitet. Den som ønsker fritak må 
        selv be om det. 

9 Godtgjøring 

9.1 Medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjørelse i samsvar med kommunens       
      reglement for godtgjørelse.


10 Økonomi og rapportering 

10.1 Ungdomsrådet kan få delegert myndighet til å disponere midler gitt av 
        kommunestyret.  

10.2 Ungdomsrådet skal avgi årsrapport til kommunestyret.  


11 Reglement 

11.1 Sørfold ungdomsråd skal ha eget reglement.


11.2 Reglementet revideres ved endringer i lover og forskrifter som påvirker   
        ungdomsrådets arbeid eller etter vedtak fra kommunestyret. 

        Ungdomsrådet kan selv komme med forslag til vedtektsendringer. 

11.3 Reglementet for Sørfold ungdomsråd skal gjennomgås med hvert nytt styre. 


