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Formål 
Formålet med ungdomsrådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra barn 
og unge i saker som angår dem, jf. kommuneloven § 5-12 og forskrift om medvirknings-
ordninger av 17.6.2019.  
 
Froland ungdomsråd skal jobbe for å gjøre Froland til en enda bedre kommune for barn og 
unge å bo i og skal være en stemme som folkevalgte og andre lytter til og tar på alvor. 
Rådet skal være et sted der unge kan lære om demokrati og politiske prosesser, slik at de 
involveres i samfunnsutviklingen. 

Valg og sammensetning 
Ungdomsrådets representanter velges av kommunestyret. Rådet velger selv sin leder og 
nestleder.  
 
Valget bør skje innen utgangen av oktober, og valgperioden er på to år. Medlemmene skal 
på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Medlemmene kan gjenvelges. 
 
Ungdomsrådet skal ha opptil 9 medlemmer og 5 varamedlemmer i rekkefølge. Hvert kjønn 
må være representert med minst 40 %.  
 
Ungdomsrådet består av ungdom som velges fra ungdomstrinnet, videregående skoler, 
menigheter, lag og foreninger.  

Ansvars- og arbeidsområder 
Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barn og ungdom. Rådet skal 
jobbe med saker som gjelder barn og unge, særlig innen disse områdene: 

- helse og oppvekst 
- miljø og samfunnsutvikling 
- kultur og idrett 

 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 
 
Ungdomsrådet kan få disposisjonsrett over midler som tildeles av kommunestyret til 
definerte formål.  

Sekretariatshjelp 
Ungdomsrådet skal gis nødvendig opplæring. Ungdomsrådet har rett på støtte til 
forberedelse av saker. Ungdomsrådskoordinator er sekretær for ungdomsrådet og skal, 
sammen med politisk sekretariat, sørge for at aktuelle saker kommer til ungdomsrådet i 
tide og hjelpe til med forberedelse av saker.  

Saker 
Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og kan gi innspill og anbefalinger til 
kommunen i saker som angår barn og unge. 
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Når ungdomsrådet får saker til behandling, skal rådet gi en skriftlig uttalelse som følger 
saken videre til politisk behandling.  
 
Rådet inviteres til å medvirke i prosesser for å kunne gi innspill til planer og utvikling av nye 
tjenester som har betydning for barn og unge. 
 
Rådet kan velge ett medlem som har møte- og talerett i kommunestyret og andre utvalg 
som tar opp saker som ungdomsrådet har hatt til behandling.  
 
Rådet kan ta opp saker på eget initiativ og må da stille spørsmål til aktuelt organ om å få 
komme og legge fram saken.  
 
Barn og unge som bor i Froland kommune, samt organisasjoner som representerer eller 
organiserer barn og unge, kan komme med forslag til tema og saker som de ønsker at rådet 
skal jobbe med. Rådet utarbeider selv rutiner for hvordan slike henvendelser kan skje.  

Møtene 
Medlemmene i ungdomsrådet har rett og plikt til å delta i rådets møter. Det vil si at 
medlemmene må komme på møtene med mindre de har gyldig forfall. Forfall meldes til 
ungdomsrådskoordinator som innkaller vara.  
 
Medlemmene som er til stede i organets møter har plikt til å stemme når en sak tas opp til 
avstemming. For at ungdomsrådet kan treffe vedtak i en sak, må minst halvparten av 
medlemmene være til stede og avgi stemme. Å treffe vedtak betyr å ta en avgjørelse, f.eks. 
at rådet avgjør hva det skal mene om en sak som behandles i møtet.  

Årsmelding 
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som legges fram for kommunestyret i 
slutten av hvert skoleår. Årsmeldingen skal inneholde oversikt over medlemmer, reglement 
og hvilke saker rådet har behandlet i løpet av året. 

Godtgjøring 
Ungdomsrådets medlemmer godtgjøres i henhold til kommunens godtgjørelsesreglement 
for folkevalgte. Reglementet er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.  

Gyldighet 
Dette reglementet er vedtatt av Froland kommunestyre og trer i kraft fra 26.3.2020. 
 

 

 
 

 

 

https://www.froland.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/for-folkevalgte/godtgjorelse-for-folkevalgte/

