
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - UNGDOMSRÅDETS ORGANISERING FOR 
KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 - 2023, SAMT REGLEMENT FOR 
RÅDET  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 70/19 den 29.08.2019. 
 
Behandling: 
 
Som følge av ungdomsrådets innspill i sitt møte 26. august 2019, la rådmannen, etter avtale 
med ordfører, fram alternativ innstilling i saken: 
 

1. «Ungdomsråd videreføres som representasjonsordning for ungdom for 
kommunestyreperioden 2019 – 2023.  

2. Valgperioden for ungdomsrådet er to år og følger skoleåret.  
3. Ungdomsrådet skal bestå av 9 faste medlemmer, der det velges 3 blant unge i 

videregåendealder og 2 fra hvert trinn ved ungdomsskolen. Videre velges 2 
varamedlemmer fra unge i videregåendealder og 1 fra hvert trinn på ungdomsskolen. 
Representantene kan ikke ha fylt 19 år 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 

 
4. Dersom det ikke er mulig stille 3 faste representanter fra gruppen i videregåendealder, 

reduseres ungdomsrådets medlemstall tilsvarende. 
5. For ungdomsskolerepresentantene gjennomføres valg på klassetrinnene. For de i 

videregåendealder gjennomføres ikke valg. Kandidater melder seg til kulturenheten, 
som gjør et utvalg. 

6. Ordfører gis myndighet til å behandle søknader om fritak i valgperioden, samt til å 
supplere medlemmer i ungdomsrådet ved flytting eller fritak i valgperioden. 
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. 

7. Ungdomsrådet gis møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 
årsmeldingen. 

8. Organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2021, i forkant av ny valgperiode.  
9. Møtefrekvensen for ungdomsrådet videreføres med fem møter i året. Møteplan for 

ungdomsrådet fastsettes på lik linje som andre politiske råd og utvalg.  



 
 

 
 

 

10. Møtende representanter og vararepresentanter i ungdomsrådet gis en godtgjøring på kr 
500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender.  

11. Kommunestyret tar årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen stilling til om 
ungdomsrådet skal gis en pott midler for utdeling til aktiviteter og arrangement, samt 
størrelsen på denne. Midler skal eventuelt brukes til tiltak etter innsendte søknader og i 
tråd med retningslinjer for tildeling. Ubrukte midler tilbakeføres.  

12. Kommunestyret vedtar reglement for ungdomsrådet slik det fremgår av vedlegg til 
saken, med de endringer som fremgår av innstillingens punkt 2 - 8. Rådmannen gis 
myndighet til å endre reglementet i tråd med kommunestyrets vedtak.  

13. Reglementet innarbeides i reglement for folkevalgte organer i Gausdal kommune for 
perioden 2019 – 2023.»  

 
Votering:  
Rådmannens alternative innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 

 
1. Ungdomsråd videreføres som representasjonsordning for ungdom for 

kommunestyreperioden 2019 – 2023.  
2. Valgperioden for ungdomsrådet er to år og følger skoleåret.  
3. Ungdomsrådet skal bestå av 9 faste medlemmer, der det velges 3 blant unge i 

videregåendealder og 2 fra hvert trinn ved ungdomsskolen. Videre velges 2 
varamedlemmer fra unge i videregåendealder og 1 fra hvert trinn på ungdomsskolen. 
Representantene kan ikke ha fylt 19 år 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 

 
4. Dersom det ikke er mulig stille 3 faste representanter fra gruppen i videregåendealder, 

reduseres ungdomsrådets medlemstall tilsvarende. 
5. For ungdomsskolerepresentantene gjennomføres valg på klassetrinnene. For de i 

videregåendealder gjennomføres ikke valg. Kandidater melder seg til kulturenheten, 
som gjør et utvalg. 

6. Ordfører gis myndighet til å behandle søknader om fritak i valgperioden, samt til å 
supplere medlemmer i ungdomsrådet ved flytting eller fritak i valgperioden. 
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. 

7. Ungdomsrådet gis møte- og talerett i kommunestyret i forbindelse med fremlegging av 
årsmeldingen. 

8. Organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2021, i forkant av ny valgperiode.  
9. Møtefrekvensen for ungdomsrådet videreføres med fem møter i året. Møteplan for 

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

500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender.  
11. Kommunestyret tar årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen stilling til om 

ungdomsrådet skal gis en pott midler for utdeling til aktiviteter og arrangement, samt 
størrelsen på denne. Midler skal eventuelt brukes til tiltak etter innsendte søknader og i 
tråd med retningslinjer for tildeling. Ubrukte midler tilbakeføres.  

12. Kommunestyret vedtar reglement for ungdomsrådet slik det fremgår av vedlegg til 
saken, med de endringer som fremgår av innstillingens punkt 2 - 8. Rådmannen gis 
myndighet til å endre reglementet i tråd med kommunestyrets vedtak.  

13. Reglementet innarbeides i reglement for folkevalgte organer i Gausdal kommune for 
perioden 2019 – 2023.  

 
 
 


