
Reglement for ungdomsrådet 
 
Vedtatt av kommunestyret 29.8.2019, sak 70/19. 
 

1. Hjemmel for opprettelse, tidsperiode og representasjon 
 

Ungdomsrådet er opprettet for kommunestyreperioden 2019 – 2023 med medhold i 
kommuneloven § 5-12, jfr. § 5-2. 
 
Ungdomsrådet i Gausdal har en valgperiode på to år, og valgperioden følger skoleåret.  
Representantene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet og må ha registrert bostedsadresse i 
Gausdal kommune. 
 
Ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ha følgende sammensetning: 

 3 faste medlemmer og 2 varamedlemmer som velges blant unge i videregåendealder. 
 Totalt 6 faste medlemmer fra Gausdal ungdomsskole, fordelt med 2 fra hvert trinn. I 

tillegg velges 1 vararepresentant fra hvert trinn. 
 
Dersom det ikke er mulig å stille 3 faste representanter fra gruppen i videregåendealder, 
reduseres ungdomsrådets medlemstall tilsvarende. 
 
Det gjennomføres årlig valg av kandidater til rådet ved Gausdal ungdomsskole, så raskt som 
mulig etter skolestart og senest innen 15.9.  Skolene har selv ansvar for gjennomføring av 
valg på klassetrinnene, samt for å melde fra til kulturenheten om valgte representanter.  
 
For de i videregåendealder gjennomføres ikke valg. Kandidater melder seg til kulturenheten 
som gjør et utvalg. 
 
Kommunestyret velger formelt medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet.  
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene. 
 
Ordfører gis myndighet til å behandle søknader om fritak i valgperioden, samt til å supplere 
medlemmer i ungdomsrådet ved flytting eller fritak. Suppleringsvalg skjer etter forslag til 
kandidater fra kulturenheten. Om ungdomsrådet selv ønsker det eller dersom det ikke er mulig 
å stille kandidater til suppleringsvalg, kan ordfører beslutte at ungdomsrådet videreføres med 
redusert medlemstall ut valgperioden. 

 
 

2. Virkeområde og vedtaksmyndighet 
 
Ungdomsrådet skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom. 
 
Rådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 
ungdom. Slike saker til politisk behandling skal forelegges rådet på et så tidlig tidspunkt at 
rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 
Uttalelser skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig. 
 
Rådet er et partipolitisk uavhengig organ. 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 



 
Ungdomsrådet gis myndighet til å fordele bevilgninger dersom kommunestyret avsetter 
midler til dette formålet i forbindelse med behandlingen av kommunens årsbudsjett. 
Formål for tildelingen skal være aktiviteter, arrangementer og andre tiltak som kommer 
ungdom i Gausdal til gode. Tildeling skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer. 
Ut over dette har rådet ingen beslutningsmyndighet. 
 
Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret. 
Årsmeldingen skal inkludere en oversikt over utdelte midler det foregående året. 
 
Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer. 
Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 
årsmeldingen. 
 
Det settes opp fast møtekalender for rådet. Møter avholdes normalt i perioden 15.8. – 15.6. 
 
 

3. Saksbehandlingsregler for organet 
 
3-1 Saksforberedelse og møteinnkalling 
 
Rådmannen skal sørge for at saker som legges fram er forsvarlig utredet i tråd med 
bestemmelsene i kommuneloven 13-1. 
 
Sakslisten med saksdokumenter sendes ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer, 
rådmannen og andre som etter loven skal underrettes, normalt 1 uke før møtet skal finne sted.  
I tråd med kommunens policy om digitalt førstevalg, sendes dokumentene til representanter 
og vararepresentanter på e-post.  
 
 
3-2 Forfall og innkalling av varamedlemmer 
 
Medlemmer av ungdomsrådet plikter å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall, jfr. 
kommuneloven § 8-1. 
 
Dersom et medlem eller et innkalt varamedlem ikke kan møte på grunn av gyldig forfall, skal 
forfallet snarest mulig meldes til kulturenheten på e-post. Forfallsgrunn skal oppgis. 
Kulturenheten innkaller varamedlemmer fra den gruppen der det er forfall. Varamedlem skal 
så langt det er mulig innkalles i den nummerorden de er valgt, jfr. kommuneloven § 7-10. 
 
 
3-3 Sekretariatsfunksjon og andre møtedeltakere 
 
Rådmannen sørger for tilstrekkelig sekretariatsbistand, nødvendig oppfølging og pedagogisk 
tilrettelegging for ungdomsrådet. 
 
Rådmannen har møte- og talerett i organet, jfr. kommuneloven § 13-1. 
Andre kommunale tjenestemenn eller sakkyndige kan gis ordet for å gi faglige råd og 
faktaopplysninger i saker som er oppe til behandling. 



 
 
3-3 Andre bestemmelser 
  
Ungdomsrådet kan bare behandle en sak hvis minst halvparten av medlemmene er til stede, 
jfr. kommuneloven § 11-9. Ved eventuelle avstemminger, treffes vedtak med flertallet av de 
avgitte stemmene. I andre saker enn de som gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende 
hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt. 
 
Saksbehandlingsbestemmelser gitt i reglementet for kommunestyret knyttet til føring av 
protokoll, punktene 3-8, 3-10, 3-17 og 3-23, gjelder tilsvarende for ungdomsrådet så langt det 
er naturlig og så fremt annet ikke er spesifikt bestemt. 
 


