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UNGDOMSRÅDETS ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2019 – 
2023, SAMT REGLEMENT FOR RÅDET 
 
Vedlegg:  

 Rådmannens forslag til reglement for ungdomsrådet for perioden 2019 – 2023  
  

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Kommunestyret vedtok i sak 50/18 at det skulle etableres en forsøksordning for 
ungdomsrådet for skoleåret 2018/19, der ungdomsrådet skulle gis en tilsvarende rolle 
som råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Etter ungdomsrådets 
evaluering av ordningen, samt nye bestemmelser i lov og forskrift, foreslås at gjeldende 
ordning videreføres med noen justeringer. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i sak 50/18, Gausdal ungdomsråd – forsøksordning for 
skoleåret 2018/19, behandlet 30.8.2018: 

 Det etableres en forsøksordning for ungdomsrådet for skoleåret 2018/19, der 
ungdomsrådet gis en tilsvarende rolle som råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Ordningen evalueres våren 2019 som en del av prosessen knyttet til 
politisk organisering. 

 Ordfører fastsetter møteplan for ungdomsrådet for høsten 2018 og våren 2019, og 
disse inkluderes i offisiell møteplan for råd og utvalg i Gausdal kommune. Rådet skal 
ha 5 faste møter per år. 

 Møtende representanter og innkalte vararepresentanter i ungdomsrådet gis en 
godtgjøring på kr 500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender. For 
2018 dekkes kostnaden innenfor rammen til planområde 1. Fra 2019 innarbeides 
kostnaden i budsjett for planområde 1, på lik linje med øvrige råd og utvalg. 

 Det vurderes å innvilge kr 10 000,- til ungdomsrådet i Gausdal. Dette tas i forbindelse 
med budsjett for 2019. Pengene skal brukes til tiltak etter innsendte søknader og 
Ungdomsrådet skal på fritt grunnlag avgjøre søknadene. Det utarbeides retningslinjer 
som det står i foreslått pkt 5 - Utdeling av aktivitetsmidler. I slutten av en periode skal 
ungdomsrådet sende inn regnskap til orientering for kommunestyret. Ubrukte midler 
tilbakeføres. 

 



  
 
 

  
 
 

 

Ungdomsrådet har i tiden forsøksordningen har vært gjeldende hatt en tilsvarende rolle som 
råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ungdomsrådet evaluerte ordningen i 
sitt møte 3.6.19, sak 6/19, med følgende konklusjon: «Ungdomsrådet ønsker å fortsette 
ordningen ut over prøveperioden, med noen endringer. De ønsker flere møter i året, annen 
sammensetning av representanter (flere fra videregående) og en utvidet pott med midler til 
utdeling.»  
 
Relevante bestemmelser i kommuneloven 
I ny kommunelov lovfestes krav om at kommuner skal ha ungdomsråd eller annet 
medvirkningsorgan for ungdom, jfr. kommuneloven § 5-12, jfr. § 5-2. Dette har tidligere vært 
en frivillig ordning. 
Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to 
år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på 
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
Rådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organ for kommunen og har 
rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. 
 
Valgbarhet og plikt til å ta imot valg til kommunestyret fremgår av valgloven § 3-3. I ny 
kommunelov fremgår bestemmelser knyttet til valgbarhet av § 7-2. De nye valgbarhetsreglene 
gjelder i utgangspunktet for alle folkevalgte organer i kommunen, med snevre unntak, og 
således flere folkevalgte organer enn de som omfattes av dagens bestemmelser. Dette 
innebærer at bostedskravet i utgangspunktet vil være gjeldende for alle folkevalgte organer i 
kommunen. Bostedsplikten begrunnes med at det bør være personer bosatt i kommunen som 
tar beslutninger som gjelder kommunens innbyggere. 
 
I henhold til kommuneloven § 5-13, skal folkevalgte organer ha et reglement som fastsetter: 

a) Organets virkeområde og eventuell vedtaksmyndighet 
b) Tidsperioden organet er opprettet for 
c) Eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet 

 
I henhold til kommuneloven § 11-12, skal kommunestyret selv vedta et reglement med 
nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. 
 
Relevante bestemmelser i forskrift om medvirkningsordninger 
Forskriften er vedtatt og gjeldende fra det konstituerende møtet etter kommunestyrevalget. 
§ 1.Formål 
Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra (…) 

c) ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom i alle saker 
som gjelder dem. 

 
§ 2.Oppgaver 
Eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller et annet 
medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen. 



  
 
 

  
 
 

 

Rådene har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom. Slike saker skal kommunestyret, fylkestinget eller andre 
folkevalgte organer forelegge for rådene. 

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et 
så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke 
utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge 
saksdokumentene til det kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. 

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 
Kommunestyret og fylkestinget kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. 

Rådene skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for kommunestyret 
eller fylkestinget. 

Kommunestyret og fylkestinget kan gi medlemmer av rådene møte- og talerett i folkevalgte 
organer. 

§ 3.Sammensetning og organisering 
Kommunestyret og fylkestinget vedtar sammensetningen av eldrerådet, rådet for personer 
med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom. De 
bestemmer også hvor mange medlemmer og varamedlemmer rådene skal ha. 

Organisasjoner som representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer deres 
interesser. 

Rådene velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. 

Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp. 

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret og fylkestinget setter ned et sekretariat, 
fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. 

 
VURDERING: 
Som følge av kommunestyrets vedtak, har ungdomsrådet hatt en utvidet rolle skoleåret 
2018/19, tilsvarende råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette innebærer 
at rådet har behandlet politiske saker som påvirker unge i Gausdal kommune. Rådets 
behandling/synspunkter har fulgt saken til endelig behandling i kommunestyret. Rådet har også 
hatt anledning til å ta opp saker på eget initiativ som angår den aktuelle målgruppen. Møtende 
medlemmer og varamedlemmer har fått møtegodtgjøring. 
 
Rådet har hatt 5 ordinære møter i løpet av skoleåret 2018/19, i tråd med kommunestyrets 
vedtak av 30.8.2018. Kulturenheten har utarbeidet forenklede versjoner av saksfremlegg der 
det er nødvendig, sørger for registrering av forfall og innkalling av vara, skriver protokoll fra 
møtene og står for den praktiske møtegjennomføringen. Sekretariatet produserer 
møteinnkalling og sakspapirer, og sørger for at dokumentene er tilgjengelige på kommunenes 



  
 
 

  
 
 

 

nettsider. Der det anses som nødvendig og hensiktsmessig, får rådet orienteringer knyttet til 
saker i møtene, på lik linje med øvrige råd og utvalg i Gausdal kommune. 
 
Der det tidligere har vært frivillig for en kommune å ha ungdomsråd, er dette nå et lovfestet 
organ etter ny kommunelov. Kommunene skal fra kommunestyrevalget 2019 ha ungdomsråd 
eller annet medvirkningsorgan for ungdom. I tråd med kommunestyrets vedtak av har 
ungdomsrådet evaluert forsøksordningen i sitt møte 3.6.2019. I evalueringen fremkom at 
ungdomsrådet opplever at de har blitt inkludert og fått en større rolle i kommunen, og at de nå 
får påvirke i saker som omhandler ungdom i Gausdal. Som følge av dette har rådet opplevd et 
større engasjement og det er bedre oppmøte på rådets møter. Videre har rådet ansett det som 
positivt at de gjennom budsjettet for 2019 er gitt mulighet til å dele ut midler til aktiviteter og 
arrangementer for ungdom. Rådets konklusjon er at de ønsker en videreføring av eksisterende 
ordning, med noen justeringer. Som følge av dette anser rådmannen at Gausdal kommunes 
gjeldende ordning med ungdomsråd oppfyller formålet i forskrift om medvirkningsordninger 
om å sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for ungdom. Rådmannen har således ikke 
vurdert andre former for medvirkningsorganer for ungdom for neste kommunestyreperiode.  
 
I henhold til forskrift om medvirkningsorganer, likestilles ungdomsrådet også med råd for 
henholdsvis eldre og personer med funksjonsnedsettelser når det gjelder valg av representanter. 
Dette innebærer en endring for ungdomsrådet, da det tidligere har vært skolene som har 
gjennomført valg av representanter og vararepresentanter. Fra kommunestyreperioden 2019 – 
2023 er det kommunestyret som skal bestemme antall representanter og vararepresentanter, 
samt rådets sammensetning. I henhold til ny kommunelov er det et krav om at alle 
representanter være bosatt i Gausdal kommune og representantene skal ikke ha fylt 19 år på 
valgtidspunktet, 
 
Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til 
rådet. Rådmannen foreslår at ungdomsskolen og videregående skole viderefører sine 
valgordninger ved oppstarten av hver ny valgperiode, og at dette er å anse som innstillingen fra 
organisasjoner som representerer ungdom. Kommunestyret må så fatte det formelle vedtaket 
om rådets sammensetning, på lik linje med de øvrige rådsorganene. Rådet velger selv sin leder 
og nestleder blant medlemmene. 

Ungdomsrådet ønsker flere representanter fra videregående skole i rådet for å jevne ut 
sammensetningen av de ulike aldergruppene. Dersom antall representanter fra ungdomsskolen 
skal være konstant, innebærer dette en økning av representanter i ungdomsrådet som vil gi 
økte utgifter til møtegodtgjørelse. Rådmannens vurdering er allikevel at dette vil være en 
marginal merutgift dersom det velges inn én ekstra representant fra videregående skole. En slik 
sammensetning er også vurdert til å være en hensiktsmessig med tanke på at de eldste trolig vil 
ha større gjennomslagskraft og være tryggere i rollen som representant i ungdomsrådet enn de 
yngre representantene fra ungdomsskolen, og at det derfor er viktig at ungdomsskolegruppen 
er i klart overtall. Etter en samlet vurdering foreslår rådmannen således at ungdomsrådet skal 
ha 9 representanter fra høsten 2019 (økt med én representant fra skoleåret 2018/19), og at 
rådets sammensetning skal være 3 representanter fra videregående skole og 6 fra 
ungdomsskolen (2 representanter fra hvert klassetrinn). I tillegg velges 1 vararepresentant fra 
hvert klassetrinn på ungdomsskolen og 2 fra videregående skole. Det foreslås at 



  
 
 

  
 
 

 

sammensetningen evalueres i forkant av neste valgperiode, for å vurdere om justeringen har 
ønsket effekt. I tillegg bør lengden på selve valgperioden evalueres. 
 
I henhold til kommuneloven skal ungdomsrådet ha en valgperiode på inntil to år. Dersom det 
er ønskelig å videreføre en så spesifikk sammensetning av rådet som i dag, med et visst antall 
elever fra hvert trinn på ungdomsskolen og et visst antall fra videregående, ser ikke rådmannen 
at det er mulig å sikre dette på annen måte enn ved årlige valg.  Med bakgrunn i dette foreslås 
at funksjonstiden for ungdomsrådet settes til ett år, og at denne følger skoleåret. Dette 
innebærer at skolene må gjennomføre valg av representanter etter skolestart hvert år, og at 
kommunestyret deretter formelt vedtar rådets sammensetning. For å sikre kontinuitet i rådet vil 
være mulig for en representant å bli gjenvalgt for en ny periode, så lenge alderskravet er 
overholdt.  
 
I forbindelse med ungdomsrådets evaluering kom det frem et ønske om å avholde flere møter 
per år. For å kunne gjennomføre dette er rådet innstilt på å redusere medlemmenes godtgjøring 
per møte. Rådmannen har forståelse for ungdomsrådets ønske om å øke antall møter i 
ungdomsrådet mot at godtgjøringen reduseres. Gjennom en slik løsning, vil ungdomsrådet 
kunne gjennomføre flere møter uten at den totale møtegodtgjøringen for rådet økes. 
Rådmannen må i denne forbindelse allikevel presisere at det ikke kun er møtegodtgjøringen til 
representantene som utgjør ressursinnsatsen rettet mot et folkevalgt organ. Kulturenheten 
bruker mye ressurser på oppfølging av rådet, blant annet ved at det skrives egne og forenklede 
saksfremlegg til rådets møter, til planlegging og organisering av møter, forfallshåndtering og 
gjennom deltakelse i møtene. Videre bruker kommunens sekretariat ressurser knyttet til 
produksjon og utsendelse av sakspapirer. Ettersom ungdomsrådet nå har fått en utvidet rolle, 
likestilt med felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, deltar også andre fra 
administrasjonen i møter for å orientere om saker og for å innhente innspill fra rådet. Totalt 
sett innebærer dette en ressursinnsats som tilsvarer det administrasjonen bruker på øvrige 
folkevalgte organer. For å holde utfordrende økonomiske rammer, har andre folkevalgte 
organer redusert sin aktivitet til samme antall møter per år som ungdomsrådet avholder, 
herunder tjenestekomiteen og felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
Kommunestyret har også vedtatt at nedtak så langt det er mulig skal gjøres i forbindelse med 
administrative oppgaver, noe alle de overnevnte oppgavene knyttet til ungdomsrådet er. Med 
bakgrunn i dette, anbefaler rådmannen at nåværende møtehyppighet videreføres for 
ungdomsrådet. Gjeldende sats for godtgjøring, kr 500 per møte, foreslås videreført. 
 
Ungdomsrådet har ansett det som svært positivt og motiverende å ha en pott midler til 
utdeling, og disponerer kr 10.000 for 2019. Kommunestyret må ta stilling til om ordningen 
med at ungdomsrådet får midler som kan deles ut til aktiviteter og arrangement skal 
videreføres i forbindelse med budsjett 2020. Av ny kommunelov og høring knyttet til forskrift 
for rådsorganene, oppfattet rådmannen at rådsorganene ikke kan gis vedtaksmyndighet. Det er 
imidlertid presisert i forskrift om medvirkningsordninger som nå er vedtatt at kommunestyret 
kan gi rådsorganene myndighet til å fordele bevilgninger. Gjeldende praktisering knyttet til 
tildeling av midler til aktiviteter og arrangementer kan således videreføres om ønskelig. Rådet 
skal hvert år utarbeide en årsmelding som legges frem for kommunestyret, der det er naturlig at 
det opplyses hvordan midler er fordelt for det aktuelle året. 



  
 
 

  
 
 

 

 
I henhold til kommuneloven skal folkevalgte organer ha et reglement, og dette gjelder også 
ungdomsrådet. Ungdomsrådet har tidligere hatt vedtekter som har blitt vedtatt administrativt 
etter innstilling fra ungdomsrådet. For å oppfylle kommunelovens krav er vedtektene 
omarbeidet til reglement for ungdomsrådet, og rådmannens forslag følger vedlagt. Vedtatt 
reglement innarbeides i kommunens reglement for folkevalgte organer for perioden 2019 – 
2023. 
 
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

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

2. Valgperioden for ungdomsrådet er ett år, og denne følger skoleåret.  
3. Ungdomsrådet skal for perioden 2019 – 2023 bestå av 9 faste medlemmer, der 3 velges 

fra videregående skole og 2 fra hvert trinn ved ungdomsskolen. Videre velges 2 
varamedlemmer fra videregående skole og 1 fra hvert trinn på ungdomsskolen. 
Representantene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.  

4. Organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2020. 
5. Møtefrekvensen for ungdomsrådet videreføres med fem møter i året. Møteplan for 

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

500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender.  
7. 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. 

8. Kommunestyret vedtar reglement for ungdomsrådet slik det fremgår av vedlegg til 
saken. Reglementet innarbeides i reglement for folkevalgte organer i Gausdal kommune 
for perioden 2019 – 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
Ungdomsrådet behandlet saken, saksnr. 10/19 den 26.08.2019. 
 
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. 
 

 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 57/19 den 20.08.2019. 
 
Behandling: 
Praktisk: Evalueringen fra ungdomsrådet, og oversikt over hva/hvem de har bevilget midler til, 
legges ved til kommunestyrets møte 29. august 2019.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 

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

2. Valgperioden for ungdomsrådet er ett år, og denne følger skoleåret.  
3. Ungdomsrådet skal for perioden 2019 – 2023 bestå av 9 faste medlemmer, der 3 velges 

fra videregående skole og 2 fra hvert trinn ved ungdomsskolen. Videre velges 2 



  
 
 

  
 
 

 

varamedlemmer fra videregående skole og 1 fra hvert trinn på ungdomsskolen. 
Representantene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.  

4. Organiseringen av ungdomsrådet evalueres våren 2020. 
5. Møtefrekvensen for ungdomsrådet videreføres med fem møter i året. Møteplan for 

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

500 per møte for møter som fremgår av offisiell møtekalender.  
7. 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. 

8. Kommunestyret vedtar reglement for ungdomsrådet slik det fremgår av vedlegg til 
saken. Reglementet innarbeides i reglement for folkevalgte organer i Gausdal kommune 
for perioden 2019 – 2023. 


