
Reglement Evenes ungdomsråd

§ 1 Hjemmel

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §5-12 og Forskrift om kommunale
og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelser og ungdom(forskrift
om medvirkningsordninger) av 17.06.2019 pålegger kommunene å ha et råd for personer med
nedsatt funksjonsevne.

§ 2 Formål

Ungdomsrådet skal være ungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal
ha en rådgivende rolle for kommunen. Rådet skal representere ungdommens interesser i
kommunen. Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig.

§ 3 Oppnevning/sammensetning

a) Evenes ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret selv for 2 år av gangen, og består
av 5 faste medlemmer med 2 varamedlemmersom er innbyggere i Evenes kommune.
Det er ikke personlige varamedlemmer. Medlemmer til ungdomsrådet skal på
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

b) Ungdommer i aldersgruppen 13-19 år som er bosatt i kommunen kan foreslå
kandidater til ungdomsrådet.

c) Kandidaterkan også foreslås av elevråd, fritidsklubber og andre organisasjoner som
organiserer ungdom.

d) For å rekruttere kandidatr bør det arbeid mot skolen og elevråd, samt gjøres initiativ
mot videregående skoler i Harstad og Narvik for å involvere elevrådene ogsåher.

e) Det arrangeres ungdomsrådsvalgting med valgmøte eller tilsvarende, utfra hva sittende
ungdomsråd finner mest hensiktsmessig, hvor innspilte kandidater stemmes over.
Kommunens innbyggere i aldersgruppen 13-19 år har stemmerett. De 7 kandidatene
med flest stemmer fremlegges for kommunestyret som innstilling til nytt ungdomsråd
med varamedlemmer.

f) Kommunestyret foretar valg ungdomsråd innen 31.12 i de årene hvor det er hhv.
kommunestyre-og stortingsvalg. Funksjonstid vil være inntil nytt ungdomsråd er
valgt.

g) Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder blant de faste medlemmene.
h) Rådmannen sørger for sekretærbistand.

§ 4 Arbeidsområde

a) Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen. Kommunen kan bruke
ungdomsrådet som medvirknings-og høringsorgan.



b) Ungdomsrådet skal forelegges saker som spesielt angår ungdom i kommunen, og har
rett til å avgi uttalelse i disse. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker.

c) Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at ungdomsrådet mottar sakene på et
så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke
utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet
som avgjør saken endelig.

d) Ungdomsrådet har rett til å uttale seg før kommunestyret setter ned sekretariat,
fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem.

e) Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som legges fram til kommunestyret.
f) Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser knyttet til enkeltpersoner.
g) Ungdomsrådet har møte-og talerett i kommunestyremøter med inntil 2 medlemmer.

§ 5 Møter

a) Ungdomsrådetskal avholde møter etter oppsatt plan, eller når lederen finner det
påkrevd, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

b) Rådmannen er ansvarlig for innkalling til ungdomsrådets møter. Møteinnkalling,
møtegjennomføring og protokoll utføres i samsvar med gjeldende kommunale regler.
Utskrift av protokollen skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som tar
endelig avgjørelse i saken.

c) Rådmannen sørger for sekretærbistand.
d) Vedtakene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens

stemme avgjørende.
e) I tilfelle medlemmene ønsker å stille spørsmål til rådmannens representanter, bør

administrasjonen så langt det er mulig orienteres på forhånd. Uten slik
forhåndsvarsling kan ikke medlemmene forvente å få svar i samme møte.

f) Ungdomsrådet kan innkalle representanter fra administrasjonen for å informere om
spesielle saker.

§ 6 Økonomi og godtgjørelser

a) Ungdomsrådetskal disponere eget budsjett til dekning av egne driftsutgifter.
b) Møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt og reisegodtgjørelse, eventueltandre utgifter,

dekkes i hht. vedtatt godtgjørelsesregulativ for folkevalgte.

§7 Endringer i vedtektene

Ungdomsrådet kan fremlegge forslag til endringer av vedtekter til kommunestyre.

***

Reglementet ble vedtatt av Evenes kommunestyre den 11.02.2021 i sak 7/21.


