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Bakgrunn
Med bakgrunn i lite hensiktsmessige gjeldende vedtekter legger Halsa ungdomsråd med dette
fram forslag til nye vedtekter.
Lover/regelverk
Vedtekter for Halsa ungdomsråd.
Faktiske opplysninger
Gjeldende vedtekter er ikke egnet som veileder for rekruttering, arbeid og deltakelse i Halsa
ungdomsråd. Med bakgrunn i dette ble følgende forslag til nye vedtekter drøftet og behandlet i
ungdomsrådets møte den 14.09.2018 utvalgssak 49/18:
§1

Arbeidsområde og målsettinger
a.
Ungdomsrådet skal være et:
 Talerør for ungdom i Halsa kommune.
 Et organ med vedtaksrett i utvalgte saker.
 Aktivt medvirkende i relevante planprosesser.
 Høringsorgan i kommunale saker og planer av relevans for ungdom.
b.

Ungdomsrådet skal forsøke å fremme
 Attraktivitet og gode levekår for ungdom.





§2

Være inkluderende i alle saker og tiltak.
Ivre for påvirkning i saker som angår ungdom.
Øke engasjementet mellom ungdom i kommunen.

c.

Ungdomsrådet skal få tilsendt alle saker som gjelder ungdoms oppvekstvilkår
og andre saker med interesse for ungdom.

d.

Ungdomsrådet kan, på eget initiativ, ta opp saker som vedkommer ungdom.

e.

Ungdomsrådet skal ha eget budsjett, der midler skal gå til egne tiltak eller
som tilskudd til andre ungdomsstyrte prosjekt.

f.

Ungdomsrådet skal ha tilgang til dialog med - og framlegg i kommunestyret
minst 2 ganger årlig. Gjerne gjennom etablering av «Ungdommens talerstol».

Sammensetting og valg
a.
Ungdomsrådet skal ha 7 medlemmer og like mange varamedlemmer.
Medlemmene skal være i alderen 13 – 19 år.
Kommunestyret i Halsa velger representant som skal, møte på ungdomsrådet sine
møter og har talerett, men ikke stemmerett.
b.

Medlemmene i ungdomsrådet og varamedlemmene, skal velges for 2 år. For å få
kontinuitet mellom medlemmene, skal 3 av medlemmene og 3 varamedlemmer
være på val etter ett år og tilsvarende 4 medlemmer og 4 varamedlemmer være på
valg etter to år. Alle skal være fra Halsa kommune. Flytter et medlem, rykker
varamedlem opp.

c.

Måten valget foregår på, velges av sittende ungdomsråd. Aktuelle modeller kan
være:
1. Søknadskjema og intervju.
2. Valgmøte og avstemming.
3. Elevråd velger sine rep fra ungdomsskolen og det lyses ut etter kandidater fra
videregårende skole og eldre.
Rådets alderssammensetning skal være slik:
4 fra ungdomsskole
3 fra videregårende skole
Vararepresentantene skal representere samme grupper.
Valget skal være gjennomført innen utgangen av november hvert år.

§3

d.

Ungdomsrådet konstituerer seg selv. Leder og nestleder skal velges mellom rådet
sine medlemmer for et år om gangen og i første møte etter valget. Valget skal
foregå skriftlig.

e.

Halsa kommune sørger for sekretær til ungdomsrådet ved leder for kultur og
næring eller andre funksjoner.

Møter

§4

a.

Ungdomsrådet skal i regelen ha faste møter ca. en gang per måned utenom
skoleferiene. Leder kan i samråd med nestleder og sekretær, avlyse møter eller
kalle inn til flere møter utfra en vurdering av behovet. Leder har ansvar for at
ungdomsrådet blir kalt inn til møte.

b.

Ungdomsrådet skal kalles inn med minst en ukes varsel. Sammen med
møteinnkallinga må saksdokumenta publiseres i kommunens innsynsmodul og
bekjentgjøres i ungdomsrådets facebookgruppe eller andre relevante plattformer.
Unntak er dokument som er viktige for behandling, og som ikke er klare på
innkallingstidspunktet.

c.

Ungdomsrådet kan gjøre vedtak når minst halvparten av representantene er
tilstede.

d.

Sekretæren fører protokoll/møtebok som publiseres på kommunens innsynsmodul
senest en uke etter møtet er gjennomført. Særutskrift skal sendes til de
avdelingene saken angår. Særutskrift skal følge de eventuelle saksdokumenta til
andre kommunale organ.

e.

Møtekulturplakat revideres årlig, og i første møtet etter valget.

Økonomi
a.
Ungdomsrådet skal ha egne midler i budsjett og eget ansvar/tjeneste under
kulturavdelinga i kommunebudsjettet hvert år. Nødvendige administrative
utgifter, opplæring, samt tilskudd til egne og eksterne formå blir dekt over dette
budsjettet.
b.

Ungdomsrådet sine medlemmer skal ha godtgjørelse for arbeid i rådet i samsvar
med de satser kommunestyret bestemmer. I tillegg skal medlemmene få dekt alle
ekstra kostnader med reise til og fra møtene.

§5

Årsmelding
a.
Ungdomsrådet utarbeider hvert år årsmelding for arbeidet sitt. Årsmeldinga skal
gå inn som del av de andre kommunale årsmeldingane.

§6

Revisjon og godkjenning av vedtekter
a.
Ungdomsrådet sine vedtekter skal godkjennes av kommunestyret.
b.
Ungdomsrådet kan, på eget initiativ komme med forslag til endring av
vedtektene.

Sammendrag/vurdering
Gjeldende vedtekter for Halsa ungdomsråd er svært begrenset og uhensiktsmessig som
retningsgiver for arbeidet i rådet. Det er derfor behov for å fremme nye vedtekter som er mer i
tråd med formål for et slikt organ. Det er gjort endringer på aktuell alderssammensetning blant
annet, dette av erfaring fra de senere årene. Det er bra med aldersspredning, men etter fylte 18 år
har ungdom tilgang til plass i kommunestyret. Ungdomsrådet ses i realiteten på som et organ for
ungdom fram til myndighetsalder. Rådet er for ungdom i alderen 13-29 år, jfr. gjeldende
vedtekter. 19 år er nå foreslått som øvre aldersgrense, blant annet for å ha en buffer når en
representant er valgt for 2 år. Framlagte vedtekter er formet etter erfaring fra andre ungdomsråd

og etter diskusjon og justering i Halsa ungdomsråd. Det ble gjort enstemmig vedtak om nye
vedtekter for Halsa ungdomsråd den 14. september i år.
Rådmannens innstilling
Forslag til nye vedtekter for Halsa ungdomsråd godkjennes.

Behandling i Halsa kommunestyre - 04.10.2018
Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Rådmannens innstilling vedtatt

