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Nedsettelse av ungdomsråd er hjemlet i kommunelovens § 5-2 og 5-12, samt forskrift om 

kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom, FOR-2019-

0617-727  

  

§1 Formål   
Alstahaug ungdomsråd skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Alstahaug 

kommune.  

 

§ 2 Arbeidsområde   
Alstahaug ungdomsråd er et rådgivende organ for kommunestyret, og skal gi politikerne 

råd om behandling av saker som angår ungdom. Ungdomsrådet har tale- og forslagsrett i 

kommunestyret, formannskapet og planutvalget. Ungdomsrådet kan også ta opp saker 

det selv mener er viktige for ungdommen i Alstahaug.  

 

Ungdomsrådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser ovenfor enkeltpersoner 

 

§ 3 Sammensetning   
Ungdomsrådets medlemmer fra skolene skal velges blant medlemmene i elevrådet. Det er 

ønskelig at elevrådets leder og nestleder deltar som hhv. fast representant og 

vararepresentant, men elevrådet avgjør om det er hensiktsmessig å velge andre. På 

valgtidspunktet kan ikke medlemmene av ungdomsrådet ha fylt 19 år.  

 

Alstahaug ungdomsråd skal på valgtidspunktet settes sammen av:  

1 representant fra Tjøtta oppvekstsenter med personlig vara. 

1 representant fra Søvik oppvekstsenter med personlig vara. 

2 representanter fra Sandnessjøen ungdomsskole med personlige varaer.  

2 representanter fra Sandnessjøen videregående skole med personlige varaer.  

 

Medlemmene i Alstahaug ungdomsråd velges for to år av gangen og rådet konstituerer 

seg selv. Rådet skal ha leder/kontaktperson og nestleder/stedfortreder, som velges av og 

blant medlemmene i ungdomsrådet. Rådmannen v/ungdomstjenesten stiller sekretær for 

ungdomsrådet. Sekretæren deltar i møtet med tale- og forslagsrett. Ungdomsrådet har 

rett til å uttale seg før rådmannen setter ned et sekretariat for ungdomsrådet.  

Ungdomsrådets funksjonstid følger skoleåret, med skifte av medlemmer i ungdomsrådet 

etter gjennomføring av elevrådsvalgene på høsten, senest 6. september.  

 

§ 4 Arbeidsmåte  
Alstahaug ungdomsråd møter i hovedsak hver 2. måned for å diskutere og/eller komme 

med råd/uttalelse i saker. Ungdomsrådet skal avholde møte hvis ett av følgende vilkår er 

oppfylt:  

• Ungdomsrådet eller kommunestyret vedtar det 

• Lederen mener det er nødvendig 

• Minst 1/3 av medlemmene i ungdomsrådet krever det 

 

Det utarbeides en møteplan i ungdomsrådet, slik at møtene kan planlegges og avholdes i 

rimelig tid før aktuelle møter i kommunale styrer og utvalg. Spørsmål fra ungdomsrådet 

må meldes inn i forkant av møtene i kommunestyret, formannskapet eller planutvalget.  

Saksbehandlere i kommunen har et lovhjemlet ansvar for å melde fra til ungdomsrådet 

når det kommer saker av spesiell interesse for ungdom. Sekretæren for ungdomsrådet er 

kontaktperson for slike henvendelser. Ungdomsrådet skal motta slike saker på et så tidlig 

tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelser fra ungdomsrådet både skal kunne følge med 

saken, og kunne påvirke utfallet av saken.  

 



Leder og sekretær får tilsendt møteinnkallinger med saksliste til de politiske utvalgene 

nevnt i § 2. Møtene i ungdomsrådet foregår fortrinnsvis i skoletiden, og avgrenses til 2 

timer. Rammen kan utvides i spesielle tilfeller.  

 

Det skal føres protokoll over sakene som behandles. Protokollen godkjennes i påfølgende 

møte i ungdomsrådet.  

Leder setter opp saksliste og innkalling med bistand fra sekretær. Innkallingen sendes 

normalt ut med 5 dagers varsel.  

Rådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Vedtak fattes ved 

alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  

Rådet kan oppnevne arbeidsutvalg for å arbeide spesielt med bestemte saker, og dette 

utvalget kan fungere som høringsinstans hvis det er tidspress knyttet til behandling av 

enkelte saker. 

Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen 

sendes til kommunestyret. 

 

§ 5 Økonomi   
Alstahaug ungdomsråd disponerer sitt eget driftsbudsjett. En del av midlene brukes til 

reisegodtgjørelse og enkel servering på møtene. Ungdomsrådet står fritt til å disponere 

midlene i eksempelvis ungdomstiltak etter søknad, eller egne arrangementer og 

aktiviteter. Størrelsen på budsjettet blir fastsatt ved de årlige budsjettbehandlinger i 

kommunestyret. Ungdomsrådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar de de 

årlige budsjettene for dem.  

 

§ 6 Møtegodtgjørelse og dekning av økonomiske utgifter og tap   
Møtegodtgjørelse og dekning av utgifter og økonomiske tap for ungdomsrådets 

medlemmer praktiseres i henhold til Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring i 

Alstahaug kommune, Nordland (se Alstahaug.kommune.no/Politikk/Reglementer). 

 

§ 7 Møteplikt, fravær og fratreden   
Medlemmer av ungdomsrådet har plikt til å delta i møter dersom de ikke har gyldig 

fravær.  

 

Fravær fra møter, må så tidlig som mulig før møtet, meldes til sekretæren for 

ungdomsrådet, slik at vara kan kalles inn.  

 

Hvis et medlem i ungdomsrådet ønsker å enten søke permisjon for en periode, eller å 

slutte, må medlemmet søke kommunestyret om dette.  

Personer under 18 år har krav på å få fritak dersom hun eller han søker om det.  

Personer over 18 år kan kun få fritak hvis personen ikke kan ivareta vervet sitt uten at 

det fører til vesentlig ulempe for han eller henne.  

Hvis en person innvilges permisjon på minst tre måneder, kan kommunestyret selv velge 

settemedlem for perioden fritaket gjelder. Hvis en person trer endelig ut av 

ungdomsrådet skal kommunestyret velge nytt medlem/varamedlem.  

 

§ 8 Endringer av vedtekter   
Vedtektene kan kun endres av kommunestyret etter forutgående drøftinger i 

ungdomsrådet.  

 

https://www.alstahaug.kommune.no/reglementer.415054.no.html

