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1 Hjemmel  
Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-12  

2 Funksjon  
Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen slik at kommunestyret har et bedre grunnlag for sine 
avgjørelser.  

- Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen i alle spørsmål som gjelder 
levekårene for ungdom. 

- Ungdomsrådet skal fungere som talerør for ungdom inn mot kommunens politiske 
organer og administrasjon, og er høringsinstans i saker som har konsekvenser for 
ungdom. 

- Ungdomsrådet skal inspirere ungdom i Gjerdrum til å delta i demokratiske prosesser 
og engasjere ungdom i praktisk politisk arbeid. 

- Ungdomsrådet skal fremme forslag til aktiviteter, skape ideer og sammen med andre 
organer arbeide for nye tiltak til beste for ungdom 

- Ungdomsrådet skal representere og uttale seg vegne av alle ungdommer i Gjerdrum. 

3 Valg og sammensetning  
Ungdomsrådet i Gjerdrum består av åtte   medlemmer med fire varamedlemmer.  

- Faste tildelte plasser: Elevrådet ved Ungdomsskolen, Gjerdrum Fritidsklubb, 
Gjerdrum idrettslag og Gjerdrum kulturskole tildeles 1 fast plass hver, pluss 
varamedlemmer for disse. 



- Kommunestyret setter ned et utvalg som foreslår blant liste over kandidater resterende 
fire medlemmer til rådet. Kommunestyret behandler deretter utvalgets innstilling. 
Rådmannen sørger for at det i forkant gjennomføres en bred prosess for rekruttering av 
kandidater til rådet.  Ved neste valgperiode skal rådets leder og nestleder tre inn i 
komitéen for utvelgelse av nye medlemmer. Det skal i denne prosessen aktivt 
rekrutteres medlemmer fra videregående skole til rådet.  

- Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent  
- Personene som velges skal representere ungdom i kommunen, og de kan ikke ha fylt 

19 år på valgtidspunktet.  
- Valget gjelder for to år av gangen.  
- Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Valget holdes som flertallsvalg der 

Ordfører innkaller til konstituerende møte.  
- Ungdomsrådet kan opprette arbeidsutvalg og arbeidsgrupper etter eget ønske og 

behov. 
- Ungdomsrådet skal ha en-to kontaktperson(er) som er medlem av kommunestyret. 

Kontaktpersonen(e) oppnevnes av kommunestyret for 4 år. 

4 Myndighet og oppgaver  
Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen. Dette betyr ikke at kommunestyret alltid må gjøre 
slik ungdom vil, men at de skal vite hva ungdomsrådet mener før de tar en avgjørelse.  
 
Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen. Det kan 
være mange ulike saker. Hvis kommunen er i tvil om en sak bør tas opp i ungdomsrådet, bør 
de spørre ungdomsrådet om de ønsker å uttale seg i saken. 
 
Kommunene har, ifølge plan- og bygningsloven, et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning i planlegging fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, f.eks. barn og unge. 
Det gir rådene en hjemmel til å til å medvirke i planlegging. Veilederen for medvirkning i 
planlegging omtaler prinsipper og har gode eksempler for hvordan medvirkning i kommunale 
og regionale planprosesser kan skje. 
 

- Ungdomsrådet skal behandle alle saker som gjelder levekårene for de unge. Som for 
eksempel:  

o kultur- og fritidstilbud 
o skolesaker 
o helsetilbud 
o samferdsel og kollektivtilbud 
o miljøsaker 
o kommunens årsbudsjett og økonomiplan 
o arealplanlegging 
o kommuneplaner 

- Ungdomsrådet kan selv ta opp saker som angår de unge i kommunen. 
- Ungdomsrådet, ved lederen eller en annen representant, har rett til å legge fram rådets 

saker for formannskapet og kommunestyret i deres møter. 



- Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en melding om sitt arbeid. Meldingen skal 
legges fram for kommunestyret 

- Leder for ungdomsrådet deltar i utvalget som tar endelig avgjørelse på tildeling av 
unge utøvers kultur og idrettspris.  

- Ungdomsrådet kan ikke engasjere seg i enkeltvedtak som påklages med hjemmel i lov. 
Rådet skal likevel være opptatt av brukermedvirkning på generelt grunnlag og kan 
derfor ta opp enkeltsaker med tanke på forbedring av kommunens tjenester for de unge 
både med hensyn til kvalitet og kvantitet. 

- Ungdomsrådet skal ha en budsjettpost til sin disposisjon. Denne budsjettposten skal 
kunne brukes til iverksetting av strakstiltak eller til formål ungdomsrådet finner 
verdig. 

 
I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel:  
- bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger 
- arrangere samlinger for ungdom i kommunen 
- prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder 

5 Arbeid i rådet - saksgang - saksforberedelser 
Rådet skal motta saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene 
har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det 
kommunale organet som avgjør saken endelig. 
 
Ungdomsrådet fastsetter selv møteplan og aktivitetsplan for rådet som sendes rådmann og 
ordfører. Møtene legges primært i forkant av møter i formannskap og kommunestyre.  
 
Dagsorden med saker, bestemmes av leder i samarbeid med sekretariatet, og sendes ut i god 
tid før møtet.  
 
Ungdomsrådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede under 
drøftingene og avgir stemme. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet, 
er lederens stemme avgjørende. Det skal føres vedtaksprotokoll fra møtene som sendes 
medlemmene og andre med møterett. Eventuelt også til andre instanser til orientering.  
 
Ungdomsrådet skal ha tilbakemelding om vedtak i saker som rådet har uttalt seg om. 
 
Rådmannen stiller med en/flere representanter i rådsmøtene som både er sekretariat, kan gi 
medlemmene nødvendig faglig veiledning og svare på eventuelle spørsmål disse måtte ha til 
sakene som skal behandles, og har ansvar for ungdomsrådets framdrift. Ordfører og rådmann 
har møte- og talerett i ungdomsrådet. Ungdomsrådet kan også be andre om å møte for å gi 
opplysninger.  
 
Ungdomsrådets møter er åpne for publikum. Møtene offentliggjøres på lik linje med andre 
kommunale råd i kommunen. Ungdomsrådet kan ikke behandle saker der hele eller deler av 
sakspapirene er unntatt offentlighet.  
 
Ungdomsrådet fungerer som ungdommens kontaktutvalg i SLT-ordningen (Samordning av 
lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) og kan brukes som styringsorgan/rådgivende organ i 
forhold til andre prosjekter rettet mot barn og unge, inkludert planlegging og gjennomføring 
av arrangementer. 



6 Suspensjon og fritak  
Kommunestyret selv kan vedta å suspendere fra vervet den som det eventuelt er reist siktelse 
eller tiltale mot for straffbare forhold i straffelovens kapittel 11, 24, 25, 26, 33 eller 40, og 
siktelsen knytter seg til utøving av verv eller tjeneste for kommunen. 
Ungdomsrådet kan, etter søknad, frita den som for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter 
i vervet som medlem av rådet. 

7 Administrasjon  
For å sikre at rådet får tilstrekkelig sekretariatshjelp har ungdomsrådskoordinator følgende 
ansvarsoppgaver: 

- Praktisk tilrettelegging og forberedelse av møtene 
- Praktisk gjennomføring av møtene 
- Forberede saksliste og saksdokumenter og sende ut innkalling i samarbeid med leder  
- Føre referat fra rådsmøtene (i protokoll/møtebok) 
- Sørge for at ungdomsrådet får nødvendig opplæring 
- Sørge for at ungdomsrådet får nødvendig oppfølging underveis 
- Være bindeledd mellom ungdomsrådet og administrasjon/politikere 
- Være støttespiller og veileder for ungdomsrådets medlemmer 

 
 
 
 
 


