VEDTEKTER - NORDRE LAND UNGDOMSRÅD
1. Navn, formål og myndighetsområde
a) Rådets navn er Nordre Land Ungdomsråd.
b) Ungdomsrådet sitt formål er:
- å gi mulighet til medbestemmelse og til å påvirke i kommunale saker.
- gi erfaring i og motivere til videre politisk arbeid for å sikre levende lokaldemokrati.
- kontakt og samarbeidsorgan mellom kommune og ungdom.
c) Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ for kommunestyret i barne- og
ungdomspolitiske spørsmål og ungdomsrådet skal selv sette ungdomspolitisk saker
og spørsmål på sagsorden.
Eventuelle saker hvor Ungdomsrådet gis avgjørelsesmyndighet, innarbeides i
kommunens delegeringsreglement for politiske utvalg. Vedtak gjort av
Ungdomsrådet i saker som er under behandling i kommunale organer, skal følge
saksdokumentene som vedlegg.
2. Sammensetning av og valg til Nordre Land ungdomsråd
a) Ungdomsrådet skal bestå av 11 representanter som velges fra Torpa Ungdomsskole
(2), Dokka ungdomsskole (2), Dokka videregående skole (2), Parken Ungdomsklubb
(3), og Lag og foreninger i Nordre Land kommune (2), fordeling av representanter i
parantes.
To av vararepresentanter velges fra hver skole, ungdomsklubben og lag/foreninger.
b) Representantene velges for 2 år
c) Ungdomsrådet velges blant ungdom fra 8. klasse/ungdomsskole til fylte 18 år.
Det bør fortrinnsvis nomineres kandidater av begge kjønn.
d) Ungdomsrådet skal være valgt innen 31. desember.
e) Organisering av valg til Ungdomsrådet:
Se eget vedlegg.
3. Møtene i Nordre Land Ungdomsråd
a) Ungdomsrådet møter minst 6 ganger pr. år. Møtene avholdes normalt på dagtid, i
forkant av kommunestyrets møter.
b) Valg av leder og nestleder foretas på konstituerende møte etter valget og gjelder for
1 år.
c) Leder av Ungdomsrådet er møteleder.
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d) Ungdomsrådet kan innvilge tale- og forslagsrett til andre enn Ungdomsrådets
medlemmer etter vedtak.
e) Vedtak i Ungdomsrådet gjøres i møter og avgjøres ved simpelt flertall. Ved
stemmelikhet har leder av Ungdomsrådet dobbeltstemme.
f)

Ungdomsrådet kan invitere kommunestyrerepresentanter og administrasjon til
møter ved behov for orienteringer, spørsmål og diskusjon.

g) Ungdomsrådet kan nedsette arbeidsgruppe i enkelte saker.
h) I henhold til Opplæringsloven § 4-28, 4. ledd bør møter i Ungdomsrådet, eller
relaterte møter ikke føres som fravær fra undervisning for elever i videregående
skole. Tilsvarende bør også gjøres gjeldenede for grunnskolens elever.
4. Nordre Land kommunes ansvar
a) Rådmannen har ansvaret for sekretariatsfunksjonen for Ungdomsrådet. Sekretæren
fører protokoller og bistår med andre løpende oppgaver etter behov.
Innkalling og saksdokumenter skal senest 7 dager før møtet avholdes, være
tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på politikerportalen. Varsling om at
dokumentene er tilgjengelige på nett sendes alle medlemmer og et antall
varamedlemmer i alle utvalg. Det kan gis tillatelse til at enkeltrepresentanter kan få
sakspapirene i papirformat, etter godkjenning av ordfører.
b) Nordre Land kommune har økonomisk ansvar for Ungdomsrådet. Dette omfatter
møte- og reiseutgifter, samt administrasjon. Kommunestyret setter av en årlig
økonomisk ramme for dette arbeidet. I tillegg innarbeides det i budsjettet et beløp
som Ungdomsrådet kan disponere til barne- og ungdomstiltak.
c) Ordføreren og rådmann har møterett.
d) Nordre Land kommune har ansvar for at valg til Ungdomsrådet blir organisert og
gjennomført.
e) Valgte medlemmer til Ungdomsrådet skal ved begynnelsen av hver periode
gjennomgå hensiktsmessig skolering i politisk arbeid.
5. Godtgjørelser
a) Reise- og diettgodtgjørelser for medlemmer og personer med møterett i
Ungdomsrådet dekkes etter statens regulativ og retningslinjer.
b) Legitimert, tapt arbeidsfortjeneste dekkes. Møtegodtgjørelse pr. møte dekkes med
kr. 500,-. Leder gis 100,- mer pr. møte.
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6. Representasjon i politiske utvalg
Leder og nestleder i Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret.
Ungdomsrådet kan også anmode om å få delta med talerett i hovedutvalg i saker som særlig
berører Ungdomsrådets arbeidsområde.
7. Vedtektsendinger
Disse vedtektene kan endres av kommunestyret etter forutgående behanling i
Ungdomsrådet.
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