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§ 1 Ungdomsrådet
Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig, rådgivende organ for Gildeskål
kommune. Ungdomsrådet har ikke selvstendig innstillingsrett til kommunale
utvalg.

§ 2 Valg og sammensetning
Ungdomsrådet består av 10 medlemmer.
Valget gjennomføres før 1. oktober hvert år.
Ungdomsrådet skal sammensettes av to medlemmer fra hver av kommunens
ungdomsskoler og to medlemmer fra videregående skole.
Representantene velges i utgangspunktet for 2 år, og man bør velge
representanter fra forskjellige klassetrinn. Det vil si at hvis en representant blir
valgt inn i 9. trinn, fortsetter denne representanten også i 10. trinn. Dette for å
sikre kontinuitet i ungdomsrådet
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant medlemmene.
Dersom et medlem faller fra, velges ny representant på den gjeldende skolen.

§ 3 Arbeidsområde
Ungdomsrådet skal behandle alle saker som angår barn og unges levekår og
livsstandard.
Innkalling og saksliste skal være medlemmene i hende senest 7 dager før møtet.
Ungdomsrådetrådet skal bl.a. ha følgende saker til behandling:
•

Årsbudsjett og Økonomiplan

•

Planer som gjelder barn og unges levekår

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår barn og unge.
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.
Protokoll fra møtene følger saksdokumentene til det organ som gjør endelig
vedtak.
Ungdomsrådets leder får tilsendt link til innkallinger og protokoller for møter i
Kommunestyre, Formannskap, Levekårsutvalg og Plan og eiendomsutvalg.
To representanter fra ungdomsrådet kan etter avtale med ordfører eller
utvalgsleder få talerett i Formannskapet, Kommunestyret, Levekårsutvalget, Plan
og eiendomsutvalget og Råd for likestilling av funksjonshemmede, i saker som
angår unge/ungdomsrådet.

§ 4 Ungdomsrådets møter
Det avholdes minst 5 møter pr år. Møtene innkalles av sekretæren i samråd med
rådets leder.
Innkalling sendes ut 1 uke før møtedag med mindre spesielle forhold tilsier en
kortere eller lengre frist.
Innkallingen sendes til faste representanter.
Dersom minst 2 av rådets medlemmer krever det, skal ungdomsrådet kalles inn
til møte.
Rådets leder er møteleder og rådet treffer beslutninger med alminnelig flertall.
Møtene i ungdomsrådet er åpne dersom ikke annet følger av lovbestemt
taushetsplikt eller av andre unntaksregler, jfr. Kommunelovens §31 pkt. 3
Ordfører og rådmann har rett til å møte i ungdomsrådets møter, andre kan
innkalles ved behov.
Protokoll fra møtene godkjennes av leder og offentliggjøres på samme måte som
øvrige utvalgs dokumenter.
Barn og unges talsperson har møte- og talerett i ungdomsrådet

§ 5 Sekretariat
Rådmannen har ansvar for at ungdomsrådet får høvelig sekretariatshjelp.
Sekretariatet forestår utsendelse av innkallinger og skriver protokoll.

§ 6 Økonomi
Ungdomsrådets budsjett er en del av kommunens budsjett og inngår i den
ordinære budsjettprosessen.
Vedtatt budsjett for ungdomsrådet disponeres av ungdomsrådet.
Reglement for godtgjørelse til kommunalt folkevalgte i Gildeskål kommune
gjelder for ungdomsrådet.

§ 7 Endring av reglementet
Dette reglementet kan bare endres av Kommunestyret etter at ungdomsrådet
har hatt anledning til å uttale seg.

