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VEDTEKTER FOR HALDEN UNGDOMSRÅD
§1. Navn
1.1 Utvalgets navn skal være Halden Ungdomsråd (HUR)
§2. Formål med Ungdomsråd
2.1 Ungdomsrådet bygger på en erkjennelse av at barn og unge vet best hvordan det er å være ung
og hva man trenger. Ungdomsrådet er et organ der elever fra ungdomsskoler, videregående skole
og kommunale ungdomsklubber får reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid. Dette vil
også kunne bidra til en generell bevisstgjøring blant barn og unge rundt temaene medvirkning og
demokrati.
2.2 Ungdomsrådet skal på eget initiativ, på henvendelse fra andre interessepartier i kommunen
eller enkeltpersoner, ta opp saker som berører barn og ungdom som ikke ivaretas av lovpålagte
oppgaver.
2.3 Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å komme med sitt syn på
saken, det er ikke en plikt. Det er opp til rådet å vurdere om det skal gis en uttalelse. Rådet kan
dermed avgjøre hvilke saker de velger å komme med innspill til.
2.4 Ungdomsrådet skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i kommunen.
2.5 Leder av Ungdomsrådet kan fremsette ønske til Ordfører eller utvalgsleder, om at leder eller
representant fra Ungdomsrådet, får møte med talerett i kommunestyret, formannskapet eller
politiske utvalg, knyttet til relevante saker.
2.6 Kommunedirektør, kan innkalle en eller flere medlemmer til aktuelle møter knyttet til relevant
prosjekt- og planarbeid.
§3. Arbeidsområder
3.1 Ungdomsrådet skal sette seg inn i saker som angår ungdom i kommunen og behandle sakene i
møtene sine. I tillegg til dette kan medlemmene i rådet for eksempel bli invitert til å holde innlegg
eller taler i ulike sammenhenger, arrangere samlinger for ungdom i kommunen eller prøve å
påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder.
Eksempler på aktuelle saker:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kultur- fritidstilbud
Skolesaker
Helsetilbud
Samferdsel og kollektivtilbud
Miljøsaker
Årsbudsjett og økonomiplan
Arealplanlegging
Kommuneplaner

§4. Arbeidsmåter/møtevirksomhet
4.1 Ungdomsrådet skal ha minst 6 ordinære møter i året. Ungdomsrådet følger en fast møteplan.
Møtene er åpne for alle, dersom man ikke behandler taushetsbelagte saker. Rådet kan i tillegg
gjennomføre arbeidsmøter dersom det er behov for det.
4.1 Leder i samarbeid med kommunal koordinator setter opp saksliste og innkaller til møte.
Sakliste sendes ut 7 dager før møtet. Referat fra møtet sendes ut i løpet av 7 dager etter
gjennomført møte.
4.2 Ungdomsrådet skal tilstrebe god informasjonsflyt mellom skolens elevråd og ungdomsråd.
4.3 Det er nødvendig at alle medlemmer kommer forberedt til møtet (leser saksliste og aktuelle
dokumenter), viser respekt for hverandre og lar alle komme til ordet. Det skal gis beskjed dersom
man ikke har mulighet til å komme på møtet.
4.4 For at ungdomsrådet skal kunne treffe vedtak, må minst halvparten av medlemmene være til
stede på møtet og avgitt stemme i den aktuelle saken. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme.
4.5 Det skal avholdes et møte mellom Ungdomsråd og politikere minst en gang i året.
4.6 For å involvere barneskolene, kan Ungdomsrådet sende innkalling og referat til kommunes
barneskoler.
§5. Valg og sammensetning
5.1 Ungdomsrådet skal ha representanter fra alle ungdomsskolene, Halden videregående skole
samt kommunal ungdomsklubb. Det skal være faste representanter samt
varamedlemmer. Varamedlemmer kan velges til verv.
5.2 Valg til ungdomsrådet skal imøtekomme kravet om kjønnsbalanse og alder. Det vil si at begge
kjønn skal være representert med minimum 40 prosent hvis rådet består av fire medlemmer eller
flere. I tillegg kan et medlem som velges, ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.
5.3 Ungdomsrådet bør være bredt sammensatt og bestående av personer med ulik erfaring og
bakgrunn.
5.4 Det er ikke et krav om å være folkeregistret som bosatt i kommunen for å sitte ungdomsrådet.

5.5 Det er verken en forutsetning eller noe i veien for at medlemmer i ungdomsrådet er/har vært
medlemmer av interesse – eller ungdomspolitiske organisasjoner eller politiske partier. Det er
imidlertid viktig at personen representerer alle ungdommer i kommunen og ikke organisasjonen
eller partiet.
5.6 Alle representanter i Ungdomsrådet, velges for to skoleår av gangen, med skifte av periode i
september.
5.7 Ungdomsrådet fremmer forslag til kommunestyret ved valg av ungdomsråd. Kommunestyret
velger Ungdomsrådet.
§6. Organisering
6.1 Ungdomsrådet velger leder, nestleder og sekretær i rådet.
Leder forbereder og leder møter i Ungdomsrådet. Leder har også myndighet til å uttale seg på
vegne av Ungdomsrådet. Nesteleder bistår leder med behov og trer inn når leder blir forhindret i et
møte. Møtesekretær skriver referat fra møter.
6.2 Administrasjonen/koordinator skal følge opp ungdomsrådet. Koordinator skal tilse at
aktivitetene i ungdomsrådet skjer innenfor politisk vedtatte og allmenne rammer og i tråd med de
beslutningene Ungdomsrådet selv har gjort.
6.3 Koordinator er ansvarlig for at medlemmene mottar en attest fra kommunen når perioden i
Ungdomsrådet er avsluttet.
§7. Økonomi
7.1 Midler til tiltak i regi av Ungdomsrådet og til drift av Ungdomsrådet vedtas hvert år i Halden
kommunes budsjett.
7.2 Ungdomsrådet får godtgjørelse i tråd med «reglement for godtgjøring til folkevalgte».
Utbetalingen vil skje to ganger i året, juni og desember.
§8. Endring av vedtekter
8.1 Kommunestyret skal godkjenne vedtekter for ungdomsrådet.

