REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET
HAUGESUND
Vi skal forme fremtidens Haugesund.

Vedtatt av bystyret 31. januar 2018

REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET HAUGESUND
Vi skal forme fremtidens Haugesund.

$ 1. Formål
1.1 Ungdomsrådet vil forme fremtidens Haugesund ved å være et lokalt hørings-,
og innflytelsesorgan for saker som angår barn og unge i Haugesund
kommune og omegn. Barn og unge har rett til medbestemmelse, og
Haugesund ungdomsråd skal være med på å sikre at våre synspunkter blir
hørt i beslutninger som angår oss (jfr. FNs barnekonvensjon, artikkel 12).
Haugesund ungdomsråd skal være et partipolitisk og religiøst uavhengig
talerør av og for ungdom i Haugesund.

$ 2. Oppgaver
2.1 Ungdomsrådet har uttalerett i saker som berører ungdom
2.2 Ungdomsrådet skal være høringsinstans for saker som berører barn og
ungdom.
2.3 Ungdomsrådet bevilger midler, innenfor gitte budsjettrammer gitt av bystyret,
til tiltak for barn og ungdom.
2.4 Ungdomsrådet skal være et reelt talerør for ungdom i Haugesund i saker
fremmet av Haugesund kommune. Ungdomsrådets uttalelser skal
oversendes kommunens politiske utvalg og komiteer innen sine respektive
fagområder.
2.5 Ungdomsrådet representerer primært ungdom, men skal behandle
saker/planer som får konsekvenser for barn og ungdom nå og i fremtiden
2.6 Det skal lages en årlig rapport, som skal fremlegges for Bystyret og
Ungdomskonferansen. Denne skal inneholde regnskap, årsrapport, budsjett
og vedtektsendringer.
2.7 Ungdomsrådet skal jobbe kontinuerlig med saker initiert av ungdom.
2.8 Ungdomsrådet skal være en frontfigur for demokratiopplæring.
2.9 Ungdomsrådet har talerett i kommunens ordinære utvalg, Formannskapet og
Bystyret.

3. Sammensetning, struktur og valg
3.1 Sammensetning av Ungdomsrådet
Ungdomsrådet består av 15 medlemmer. Hver videregående skole og
ungdomsskole i kommunen stiller med én representant hver, med personlig
vara fra samme skole. I tillegg skal det velges 2 frie representanter med
personlig vara. Dersom en av skolene ikke kan stille med representanter, vil

plassen(e) erstattes med ekstra frie medlemmer. Representant og
vararepresentant må ha ulikt kjønn.
Ungdomsrådet representerer all ungdom på tvers av forskjellige interesser,
etnisitet, politisk ståsted og religion.
Kjønnsfordelingen i ungdomsrådet skal være etter norske retningslinjer, som
vil si en kjønnsfordeling på minimum 40/60. Ved lavere representasjon må
representantene, i samarbeid med skolene, bli enige om en omfordeling
mellom representant og vararepresentant slik at kjønnsbalansen
opprettholdes.
3.2 Valg av representanter på skolene
Elevrådet velger i samråd med elevrådskontakt og rektor en representant og
vararepresentant. Alle elever ved skolen kan stille til valg. Skolens
representant og vararepresentant velges ved skriftlig søknad. Ungdomsrådet
ønsker at den valgte representanten får en fast plass i elevrådet.
3.3 Funksjonstid og alder
Valg av frie representanter til ungdomsrådet skal skje på
Ungdomskonferansen, uken etter høstferien. Ungdomsrådet konstituerer seg
med leder, nestleder og valgkomité på første møte etter valg.
Representantene i Ungdomsrådet velges for to år med skifte av periode i etter
Ungdomskonferansen. Valgt medlem representerer sin skolekrets ut
perioden.
Av hensyn til overlapping av funksjonsperioder skal halvparten av
representantene være på valg hvert år. Første år trekkes det, ved behov, lodd
om hvilke skoler som skal foreta nyvalg.
Om representanten fratrer sitt verv, vil vararepresentanten tre inn i vervet.
Skolens valgkomité har ansvaret for å velge ny vara.
Om vararepresentanten fratrer sitt verv, skal skolens valgkomité fremskaffe
ny vara.
Om frie representanter fratrer sitt verv, skal Ungdomsrådets valgkomité (2
representanter fra rådet pluss varaordfører) fremskaffe ny representant.
Representantene skal være fra ungdomsskole eller videregående skole.
3.4 Leder. Myndighet og oppgaver.
Leder er møteleder i Ungdomsrådet. Leder skal til enhver tid ha oversikt over
saker og prosjekter som Ungdomsrådet velger å arbeide med.
Leder kaller inn til styremøte. Leder presenterer referatsaker for
Ungdomsrådet dersom det ikke er naturlig at leder av komitéen gjør dette.
Leder kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Leder skal representere Ungdomsrådet utad og fremme Ungdomsrådets
saker partipolitisk nøytralt.
Leder skal sørge for å holde god orden i møtesalen. Leder skal se til at
talerne ikke blir avbrutt eller uroet. Dersom tilhørerne kommer med
meningsytringer eller på annen måte lager uro i møtet eller setter seg ut over
god orden, kan lederen vise dem eller alle tilhørerne ut av møtesalen.
Leder velges for ett år av gangen, med mulighet for gjenvalg.

3.5 Nestleder
Nestleder trer inn når leder er forhindret i å møte, med samme funksjon og
myndighet. Nestleder velges for ett år, med mulighet for gjenvalg.
Nestleder representerer én komité i styret.
3.6 Styret
Styret består av fem representanter; leder, nestleder, referent og to
styremedlemmer. Leder har ansvaret for styremøtene.
Ungdomsrådet har ansvar for fem komitéer, der styret sitter som komitéledere
for hver sin komité.
Slt-koordinator og varaordfører sitter som veileder i styret, uten stemmerett.
3.7 Frie representanter.
2 representanter innstilles av Ungdomsrådets valgkomité og velges på
ungdomskonferansen. Disse velges ut etter søknad, og er uavhengig av
skoletilhørighet. Søkeren må være mellom 13-19 år og må være bosatt i
Haugesund Kommune.
Frie representanter velges for - 1 - ett år av gangen, med mulighet for
gjenvalg.
Dersom en av skolene ikke kan stille med representanter, vil plassen(e)
erstattes med ekstra frie medlemmer.
3.8 Komitéer.
3.8.1 Komité for Oppvekst
Tre representanter sitter i komitéen. Styremedlem sitter som leder av
komitéen. Komitéen er valgt ut fra søknad til Ungdomsrådet med
prioritering fra én til tre. Komitéen behandler alle saker som omhandler
oppvekst. Komitéen arbeider prosjektbasert med tanke på
ungdomsrådet egne satsingsområder. Komitéen har innstillingsrett i
saker som skal behandles i Ungdomsrådet.

3.8.2 Komité for Plan og Miljø
Tre representanter sitter i komitéen. Styremedlem sitter som leder av
komitéen. Komitéen er valgt ut fra søknad til Ungdomsrådet med
prioritering fra én til tre. Komitéen behandler alle saker som omhandler
plan og miljø. Komitéen arbeider prosjektbasert med tanke på
ungdomsrådet egne satsingsområder. Komitéen har innstillingsrett i
saker som skal behandles i Ungdomsrådet.

3.8.3 Komité for Ungdomsrådets saker
Tre representanter sitter i komitéen. Leder av Ungdomsrådet sitter som
leder av komitéen. Komitéen er valgt ut fra søknad til Ungdomsrådet
med prioritering fra én til tre. Komitéen behandler alle saker som
omhandler ungdomsrådets egne arrangementer og saker/planer som
ikke går innenfor andre komitéer. Komitéen arbeider prosjektbasert med
tanke på ungdomsrådet egne satsingsområder. Komitéen har
innstillingsrett i saker som skal behandles i Ungdomsrådet.

3.8.4 Komité for Kultur og Idrett
Tre representanter sitter i komitéen. Styremedlem sitter som leder av
komitéen. Komitéen er valgt ut fra søknad til Ungdomsrådet med
prioritering fra én til tre. Komitéen behandler alle saker som omhandler
kultur og idrett. Komitéen arbeider prosjektbasert med tanke på
ungdomsrådet egne satsingsområder. Komitéen har innstillingsrett i
saker som skal behandles i Ungdomsrådet.

3.8.5 Komité for Helse og Omsorg
Tre representanter sitter i komitéen. Styremedlem sitter som leder av
komitéen. Komitéen er valgt ut fra søknad til Ungdomsrådet med
prioritering fra én til tre. Komitéen behandler alle saker som omhandler
helse og omsorg. Komitéen arbeider prosjektbasert med tanke på
ungdomsrådet egne satsingsområder. Komitéen har innstillingsrett i
saker som skal behandles i Ungdomsrådet.
3.8.6 Nettverksgrupper
Ungdomsrådet har møte-, tale- og forslagsrett i bydelshusene.
Bydelshusene skal levere inn kvartalsrapport til Ungdomsrådets styre.
Ungdomsrådet skal fremme samarbeid med bydelshusene og bruke
dem aktivt i aktuelle saker som omhandler bydelshusene.

4. Møter i Ungdomsrådet Haugesund
4.1 Møter i Ungdomsrådet Haugesund
Møter i Ungdomsrådet vil forekomme minst seks ganger i året. Ungdomsrådet
Haugesund følger fastsatt møteplan. Møtene er åpne for alle. Eventuelle
lukkede møter styres etter prinsippene i kommunelovens §31

4.2 Forfall
Forfall må meldes i god tid til sekretær for rådet som kaller inn vara. Dersom
leder er forhindret, trer nestleder inn som leder. Dersom begge er forhindret i
å møte, må Ungdomsrådet velger en møteleder. Møteleder har da samme
funksjon som leder. Dersom en av komitéene har behov for å innkalle til et
ekstraordinært møte, må minst ti medlemmer av Ungdomsrådet møte. Om
Ungdomsrådet ikke klarer å stille i hastesak vil komitéen ha beslutningsrett.
Dersom et medlem av ungdomsrådet lar vær å møte på to møter uten gyldig
forfall, kan styret i ungdomsrådet anmode representantens skole å velge ny
representant etter punkt 3.2. Dersom medlemmet er valgt inn som fri
representant, vil vedkommende erstattes med en ny fri representant, valgt av
ungdomsrådet på bakgrunn av valgkomiteens innstilling
4.3 Møter i styret
Styret skal ha fastlagte møter minimum 14 dager før planlagt møte i
Ungdomsrådet. Styret vil i tillegg ha møter for tilrettelegging og oppfølging av
arbeid i komiteene. Styret har hovedansvar for å ivareta Ungdomsrådets
langsiktige og kortsiktige mål.
4.4 Møter i komitéene
Komiteene avholder møter etter behov og behandler saker og oppgaver
delegert fra styret og ungdomsrådet. Komitéene vil kunne organisere seg i
prosjektgrupper avhengig av arbeidsmengde og uavhengig av komité.
Komitéene vil følge strukturen til Haugesund Kommune.
4.5 Bistand fra Slt-koordinator
Slt-koordinator møter i Ungdomsrådet og styret som veileder, med talerett.
4.6 Ungdomsrådssekretær
Sekretær for ungdomsrådet har ansvar for møteinnkalling med saksliste og
protokoll. Møteinnkallingen skal på forhånd avklares med leder. Utsending av
møteinnkallingen skal skje mandag uken før møtet.

4.7 Faglig bistand
Ungdomsrådet skal ha bistand fra hver enhet med tanke på å innhente
informasjon i politiske saker som ungdomsrådet ønsker å jobbe med.
Saksbehandlere skal informere direkte til komité/Ungdomsrådet/styret før
saken er ferdigskrevet for politisk behandling.
Saksbehandlere skal også gi beskjed når de aktuelle sakene ligger ute på
høring, og sørge for at de blir belyst for Ungdomsrådet. Saksbehandlere, fra
respektive enheter, skal også være behjelpelig med saksutredninger med
tanke på saker Ungdomsrådet ønsker å fremme.

5. Avstemming, beslutningsmyndighet og inhabilitet
5.1 Ved valg til funksjoner i Ungdomsrådet må to tredjedeler av representantene
være tilstede. Ungdomsrådet benytter Kommunelovens § 38, simpelt flertall.

5.2 Ved avstemming i saker og hastesaker følger Ungdomsrådet
Kommuneloven med simpelt flertall. Minst halvparten av representantene må
være tilstede for at vedtaket skal være gyldig.
5.3 Det er kun representanter som har stemmerett i Ungdomsrådet, dersom ikke
vararepresentanten stiller for representanten. Da har vararepresentanten de
samme rettigheter som representanten.
5.4 Reglene om inhabilitet følger prinsippene i forvaltningslovens § 6 og
kommunelovens § 40 nr. 3 og 4:
Forvaltningslovens § 6 lyder:
"En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak
a. når han selv er part i saken;
b. når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp-eller
nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken;
c. når han er eller har vært gift med eller forlovet med eller er fosterfar,
fostermor eller fosterbarn til en part;
d. når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært
verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;
e. når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret
eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt
ut eies av stat eller kommune, eller en forening, sparebank eller
stiftelse som er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel,
tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er
reist av en part. Er den overordnede tjenestemann ugild, kan
avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet
tjenestemann i samme forvaltningsorgan".
5.5 Ved hastesaker i en komite har komitéen beslutningsmyndighet selv ved
simpelt flertall og uten å samle hele Ungdomsrådet. 2/3 av medlemmene i
komitéen må være til stede.

6. Opplæring og økonomi
6.1 Ungdomsrådet skal ha beslutningsmyndighet over egne midler. Sekretæren i
ungdomsrådet har ansvaret for budsjettet. Styret skal ha innsyn i regnskapet.
6.2 Ved konstituering av nytt Ungdomsråd gjennomføres opplæring. Opplæringen
skal gi medlemmene nødvendig kunnskap om Ungdomsrådets vedtekter og
arbeid, samt overordnende planer i kommunen, kommunal saksbehandling,
aktuelt lovverk, taushetsbestemmelser mv.
6.3 Ungdomsrådet skal få opplæring i møte-, tale- og debatteknikk.
6.4 Styret skal få opplæring i ledelse.

7. Endring av vedtekter
7.1 Reglementet endres av Bystyret etter innstilling av Ungdomsrådet.
Endringsforslag til reglementet må fremmes som ordinær sak på saklisten til
Ungdomsrådet. Ved vedtektsendring må minst to tredjedeler av
representantene være tilstede for at vedtaket skal være gyldig.

