
   

REGLEMENT FOR  
LEIRFJORD UNGDOMSRÅD 

Vedtatt av kommunestyret i møte 18.10.2019, sak 50/19 

 

 

 

§1  Lovhjemmel 

Ungdomsrådet velges med hjemmel i kommuneloven §5-1 e) og forskrift om kommunale 

og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom, FOR-

2019-06-17-727. 

 

§2 Formål 

Ungdomsrådet skal sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som 

gjelder dem. 

 

§3 Valg av medlemmer og funksjonstid 

Rådet skal ha fem medlemmer og fem varamedlemmer som velges av kommunestyret 
for inntil to år av gangen.  Ungdommene har rett til å fremme forslag om medlemmer til 
rådet. Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.  
Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. 
 
§4 Sekretariat 

Kommunalsjef oppvekst er sekretariat for ungdomsrådet. 

 

§5 Møte- og talerett 

Leder i ungdomsrådet har møte- og talerett i formannskap, plan- og næringsutvalget og 

kommunestyret i saker som angår barn og unges levevilkår.  

 

§6 Oppgaver 

Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen. Rådet har rett til å uttale seg i alle 
saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret eller andre folkevalgte 
organer forelegge for rådet.  
Ungdomsrådet skal ha følgende saker til uttalelse: årsbudsjett, økonomiplan og andre 
kommune- og sektorplaner som særlig berører barn og unge. 
 

Kommunestyret skal etablere rutiner som sikret at rådet mottar sakene på et så tidlig 

tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet 

av saken.  

Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til 

det kommunale organet som avgjør saken endelig. 

 

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

 

Kommunestyret bevilger hvert år et beløp som rådet selv gis myndighet til å fordele til 

tiltak for barn og unge. 
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§7 Årsmelding 

Rådet utarbeider årsmelding som legges fram for kommunestyret til orientering. 

 

§8 Innkalling og møteprotokoll 

Innkalling sendes rådets medlemmer i rimelig tid før møtet. Sakspapirene legges 

samtidig ut på kommunens hjemmeside.  

Det føres møteprotokoll fra rådets møter. Møteprotokollen godkjennes av møteleder og 

ett medlem til som velges i møte. 

 

§9 Møtegodtgjørelse og reiseutgifter 

Medlemmer av rådet gis møtegodtgjørelse og dekning av reiseutgifter i henhold til 

kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte i Leirfjord kommune. 

 

 

 


