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§1 MÅLSETTING, RETTIGHETER, OPPGAVER 
 
1.1 Målsetting for ungdomsrådet: 

Gi ungdom større innflytelse. 
Ungdomsrådet skal være en aktiv medspiller til de kommunale organer 
for å utvikle Kongsvinger til et godt sted å bo, med miljøer som fremmer 
identitet, toleranse, livskvalitet og samhørighet. 
Involvering i den demokratiske prosessen gir ungdommen reel mulighet 
til medbestemmelse og bidrar til å øke ungdommens 
samfunnsengasjement. 
 

1.2 Rettigheter og oppgaver for ungdomsrådet er: 
• å fremme ungdoms interesser. 
• å hjelpe unge å bli hørt der beslutninger tas. 
• å være høringsorgan i de saker som berører ungdom. 
• å kontrollere at de kommunale organer jobber etter ungdommens 

prioriteringer i saker som berører ungdom og deres miljø. 
• Disponere og fordele eventuelt bevilgede midler til tiltak for barn 

og unge.  
• å tilstrebe medvirkning og aktivitet fra alle skoler og tilhørende 

nærmiljø. 
• å velge representanter til ungdommens fylkesting. 
 

 
1.3 Ungdomsrådet har møte og talerett i alle utvalg og kommunestyret med 

inntil 2 representanter utpekt av ungdomsrådet selv. Ungdomsrådet har 
møte og talerett før hver sak i alle komiteer og utvalg og kommunestyret 
med inntil 2 representanter utpekt av ungdomsrådet selv. 

 
 
§ 2 UNGDOMSRÅDET ER ET PARTIPOLITISK UAVHENGING ORGAN 
 
§ 3 MINST EN GANG I ÅRET HOLDES ET DIALOGMØTE MELLOM ORDFØRER, 

POLITIKERE OG UNGDOMSRÅDET 
 
 
§ 4 FUNKSJONSTID OG SAMMENSETNING 
 
4.1. Ungdomsrådet velges en gang årlig for perioden uke 15. september – 14. 

september. 
 
4.2 Ungdomsrådet består av tre (3) representanter fra alle elevrådene ved 

ungdomsskolene, NTG og de videregående skolene. Alle skal ha 
personlige vararepresentanter.  
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Det er ønskelig at representantene representerer hvert sitt klassetrinn.  
Begge kjønn skal være representert. 

  
 Flerkulturelt råd er representert med to (2) ungdomsrepresentanter med 
innvandrer foreldre og norskfødte med innvandrerforeldre bakgrunn, med 
personlig varamedlem. 
 
Lærlingene er representert med en (1) representant med personlig 
varamedlem. 
 
Ungdomsrådet består av inntil 24 representanter med stemmerett. 
 
Hver ungdomsklubb i Kongsvinger kommune har to(2) representanter 
med tale- og forslagsrett i Ungdomsrådet. 
Ungdomsarrangørene i Kongsvinger har to(2) representant med tale- og 
forslagsrett i Ungdomsrådet. 
 
Vararepresentantene har møte- og talerett. 

 Representanter som slutter skiftes ut ved nyvalg. 
 

Alle representantene i ungdomsrådet velges for 2 år. Vararepresentantene 
velges hvert år. 
Av hensyn til overlapping av funksjonsperioder skal halvparten av 
representantene være på valg hvert år. 
Unntak er elever som går i 10. trinn og 3. året på videregående skole. De 
velges for 1 år. 
 
Overgangsordning:  
I 2013 velges en av representantene fra skolen for et (1) år og de andre 
representantene for to(2) år. I 2014 velges den nye representanten for 
to(2) år.  

   
Dersom det velges representanter som i utgangspunktet ikke er medlem 
av elevrådet har den valgte representanten møte- og talerett i sitt 
elevråd. Denne representanten har ikke stemmerett i elevrådet. 

 
Alle ungdommer i Kongsvinger kommune skal ha mulighet til å stille til 
valg i ungdomsrådet. De som ikke er elev ved skolene, velger selv hvilken 
skole de vil stille til valg for, og stemme ved.  
 

4.3  Ungdomsrådet konstituerer seg selv, dvs. at leder og nestleder velges 
blant de unge. Leder har dobbeltstemme. Sekretærfunksjonen tillegges 
kontaktpersonen, jfr. § 6. 
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4.4 Ungdomsrådet velger et arbeidsutvalg bestående av fem personer.  
Leder og nestleder skal være med i arbeidsutvalget. 

 
4.5 Ungdomsrådet kan velge nye representanter til erstatning for 

representanter som gjentatte ganger unnlater å møte uten gyldig grunn. 
 
4.6 En politisk representant(med personlig vara), valgt fra komité for 

oppvekst, møter i Ungdomsrådet. Representanten har møte- og talerett. 
 
4.7 Ungdomsrådet gjør vedtak med vanlig flertall.  

 
§ 5 MØTEPLIKT, INHABILITET OG TAUSHETSPLIKT 
   
| Her gjelder bestemmelsene i kommunestyrets reglement. 
 
§ 6 KONTAKTPERSON 
 
 Administrasjonen har ansvar for ungdomsrådets tilknytning til  

kommunen og peker ut rådets veileder. 
 
 Veileders oppgaver er: 

1. Bistå ungdomsrådet med å etablere nødvendige kontakter med 
kommunale organer. 

2. Bistå ved valg. 
3. Være sekretær for ungdomsrådet. 
4. Ha ansvar for ungdomsrådets framdrift. 
5. Ha ansvar for opplæring, jfr.§9. 
6. Saksbehandling og saksutredning 
7. Veilede og å gi råd 
 
 

§ 7 MØTEVIRKSOMHET 
 
7.1 Ungdomsrådet skal i regelen ha faste møter hver måned.  

Innkalling til møtene med saksliste skjer fra ungdomsrådets leder i 
samarbeid med sekretær med minst en ukes varsel. Saker som skal opp til 
behandling sendes leder i god tid før møtet.  
Arbeidsutvalget avholder møter etter behov. 
Ungdomsrådet kan innkalle ordfører, rådmann, og enhetslederne til 
møtene. 

 
7.2 Ungdomsrådet setter opp møteplan for hvert halvår. Denne sendes 

ordfører, rådmann, kommunalsjefer og komité ledere. 
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§ 8 DAGSORDEN 
 

1 Åpning 
2 Godkjenning av innkalling og referat 
3 Godkjenning av dagsorden 
4 Gjennomgang av saksliste 
5 Eventuelt 

 
Årsmelding og regnskap skal foreligge og godkjennes ved årets siste 
møte. Arbeidsliste med saker til oppfølging for neste år legges ved 
protokollen. 

 
§ 9 VALG OG OPPLÆRING 
 

Ungdomsrådets representanter velges av elevrådene innen uke 38 hvert 
år. Administrasjonen organiserer opplæring for rådets medlemmer snarest 
mulig, innen 31. oktober. 
 
Opplæring i elevrådsarbeid, demokrati og beslutningsprosesser, samt 
innføring i ungdomsrådets funksjon og saksgang skal skje i elevrådene 
innen 15. november. 

 
§ 10 ENDRING AV VEDTEKTER 

Forslag til endring av vedtektene fremmes av ungdomsrådet overfor 
komité for oppvekst og godkjennes av kommunestyret. 

 


	/
	VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I KONGSVINGER

