
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS ORGANISERING FOR 
KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023, SAMT REGLEMENT FOR 
RÅDET  
 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 10/19 den 26.08.2019. 
 
Behandling: 
 
For å sikre kontinuitet og kompetansebygging, samt for å unngå behov for årlige valg av 
representanter, ønsker ungdomsrådet en virkeperiode på to år.  
Ungdomsrådet foreslår å opprettholde den foreslåtte sammensetningen på valgtidspunktet. 
Representasjonen i år 1 og år 2 av valgperioden blir da slik: 
 

År 1            År 2 
2 rep. fra 8. trinn  
2 rep. fra 8 trinn 2 rep. fra 9. trinn 
2 rep. fra 9. trinn 2 rep fra 10. trinn 
3 rep. fra videregående alder 5 rep fra videregående alder 
 
Hvis inntil 2 representant forsvinner/flytter i virkeperioden trenger ikke disse å erstattes, men 
rådet kan fortsette med færre medlemmer.  
 
For ungdomsskolerepresentantene gjennomføres valg på klassetrinnene. For de i 
videregåendealder gjennomføres ikke valg. Kandidater melder seg til kulturenheten, som gjør 
et utvalg.  
 
Ungdomsrådet ønsker møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 
årsmeldingen. 
 
Ungdomsrådet ønsker fortsatt midler til utdeling. 
 
Ungdomsrådet ønsker at organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2021, i forkant av 
ny valgperiode. 
 
Ut over dette er ungdomsrådet enig i rådmannens innstilling i saken. 
 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 

 
Uttalelse fra ungdomsrådet: 



 
 

 
 

 

 
 Ønsker å videreføre ungdomsråd som representasjonsordning for ungdom for 

kommunestyreperioden 2019 – 2023. 
 Ønsker en valgperiode på 2 år.  
 Ønsker for perioden 2019 – 2023 å bestå av 9 faste medlemmer, der 6 representanter 

på valgtidspunktet velges fra ungdomsskolen; 2 representanter fra 8. trinn, 2 
representanter fra 9. trinn og 2 representanter fra 10. trinn, samt 2 vararepresentanter 
fra hvert trinn. Representantene fra videregåendealder oppfordres til å melde seg som 
kandidater til kulturenheten. Det gjøres et utvalg på 3 faste representanter og 2 
vararepresentanter, av de som melder seg. Representantene kan ikke ha fylt 19 år på 
valgtidspunktet. 

 For ungdomsskolerepresentantene gjennomføres valg på klassetrinnene.  
For de i videregående alder gjennomføres ikke valg. Kandidater melder seg til 
kulturenheten, som gjør et utvalg. 

 Det andre året i valgperioden vil rådet bestå av: 2 representanter fra 9. trinn, 2 
representanter fra 10. trinn og 5 representanter i videregåendealder.  

 Hvis inntil 2 representant forsvinner/flytter i virkeperioden erstattes ikke disse, men 
rådet fortsetter med færre medlemmer. 

 Organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2021. 
 Møtefrekvensen for ungdomsrådet videreføres med fem møter i året. Møteplan for 

ungdomsrådet fastsettes på lik linje som andre politiske råd og utvalg.  
 Møtende representanter og vararepresentanter i ungdomsrådet gis en godtgjøring på kr 

500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender.  
 Ungdomsrådet ønsker midler til utdeling til aktiviteter og arrangement. 
 Ønsker møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 

årsmeldingen. 
 

 
 
 
 


