Reglement for ungdomsrådet
Valg og sammensetning
Øyer ungdomsråd består av 7 medlemmer og 4 varamedlemmer i aldersgruppen 13 – 18 år
(alder på valgtidspunktet). Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig råd.
All ungdom i aldersgruppen bosatt i Øyer kommune er valgbare. Sammensetningen skal
ivareta mangfoldet blant ungdom ved å ta hensyn til geografisk spredning, kjønns- og
aldersfordeling, samt representasjon av underrepresenterte grupper f.eks. lærlinger og
minoritetsungdommer. Valget foretas på følgende måte:
Første år av valgperioden (høsten 2019)
Medlem Varamedlem
1
Aurvoll skole: Tillitsvalgt og vara til elevrådet 7. trinn
1
1
2
Solvang skole: Tillitsvalgt og vara til elevrådet 7. trinn
1
1
Øyer Ungdomsskole (ØUS): Leder av elevrådet
1
ØUS: Fra et annet trinn enn leder av elevrådet
1
1
Ungdomsklubbens styre
1
3
Videregående skoler i Lillehammer-regionen og/eller lærlinger
2
1
Tilsammen
7
4

Andre år av valgperioden
Medlem Varamedlem
Aurvoll skole: Tillitsvalgt og vara til elevrådet 7. trinn
0
0
Solvang skole: Tillitsvalgt og vara til elevrådet 7. trinn
0
0
ØUS: 8. trinn (valgt på Aurvoll og Solvang første år)
2
2
ØUS: Leder av elevrådet
1
ØUS: Valgt første år av valgperioden
1
1
Ungdomsklubbens styre
1
Videregående skoler i Lillehammer-regionen og/eller lærlinger
2
1
Tilsammen
7
4
Alle medlemmene unntatt leder av elevrådet ved Øyer Ungdomsskole velges for to år.
Rådet konstituerer seg selv, leder og nestleder velges av og blant rådets medlemmer.
Ungdomsrådet får opplæring ved oppstart av valgperioden.
Ungdommens fylkesting Innlandet (UFT)
Ungdommens fylkesting skal bestå av en representant og en vararepresentant fra hver
kommune i Innlandet fylke. Medlemmene kan velges fra det året man fyller 15, men skal på
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Valgperioden er to år. Ungdomsrådet velger Øyers
representant og vararepresentant til UFT, de valgte bør fortrinnsvis være leder og nestleder i
ungdomsrådet.

1

Tillitsvalgt og vara er alltid en av hvert kjønn
Tillitsvalgt og vara er alltid en av hvert kjønn
3
Sittende medlemmer i ungdomsrådet foreslår kandidater
2

Ansvarsområder/oppgaver
Øyer Ungdomsråd skal være en hørings- og rådgivende instans for kommunen i saker som
angår ungdom. Leder og sekretær blir informert når saksliste til kommunestyret,
formannskapet, plan- og miljøutvalget og tjenesteutvalget er lagt ut. Ungdomsrådet må
varsle sine spørsmål og saker på forhånd til styrene/utvalgene. Ungdomsrådet kan innvilges
talerett i styrene/utvalgene i de sakene som angår dem. Ungdomsrådet kan på eget initiativ
ta opp saker rådet mener er viktige for ungdommene i Øyer.
Rådet kan opprette arbeidsgrupper for å arbeide med bestemte saker.
Rådet utarbeider hvert år melding om sin virksomhet, årsmeldingen sendes kommunestyret.
Møtene
Ungdomsrådet møtes i hovedsak annenhver måned eller når lederen eller fire av
medlemmene krever det. Møteplanen settes opp slik at møtene avvikles i rimelig tid før
aktuelle møter i besluttende organer.
Rådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med
alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens dobbeltstemme avgjørende.
Sekretærfunksjon
Rådmannen oppnevner særskilt sekretær for ungdomsrådet. Sekretæren deltar i rådets
møter med talerett. Det skal føres protokoll over sakene som behandles. Protokollen
godkjennes i påfølgende møte. Leder med bistand fra sekretær setter opp saksliste og kaller
inn til møtene. Innkalling sendes normalt med sju dagers varsel.
Rett til innsyn i saksdokumenter
Saksbehandlere har ansvar for å melde fra til rådets sekretær når det kommer saker av
interesse for ungdom.
Ungdomsrådet har rett til innsyn i kommunale saksdokumenter. Dette gjelder ikke saker
unntatt offentlighet etter lov. Retten til innsyn inntrer når saken er lagt ut til politisk
behandling, slike henvendelser til administrasjonen skal skje via sekretæren.
Økonomi
Ungdomsrådets medlemmer og møtende varamedlemmer skal gis godtgjøring i tråd med
forskrift om godtgjøring, utgiftsdekning mm for folkevalgte i Øyer kommune.
Reglementet for ungdomsrådet kan bare endres av kommunestyret etter forutgående
behandling i ungdomsrådet.

