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Forslag til nye
VEDTEKTER FOR KOMMUNALT UNGDOMSRÅD I LIERNE KOMMUNE
Pr 16. mai 2018
FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE
1. Ungdomsrådet skal være et talerør og en felles arena for saker som er aktuelle for
barn og unge. Gjennom demokratiske prosesser skal ungdomsrådet gi ungdommene i
Lierne mer innflytelse over sin egen hverdag. Slik vil Lierne kommunes ungdom sikres
muligheter til medvirkning og innflytelse i
lokaldemokratiet. Ungdomsrådet har samme rettigheter og plikter som andre
kommunale utvalg.
2. Ungdomsrådet skal ta vare på interessene og øke samfunnsengasjementet hos
ungdommer i Lierne. Gjennom ungdomsrådet kan de unge selv få være med på å
skape sin egen fritid, trygge sine rettigheter og drive ungdomspolitikk ut fra egne
ønsker og meninger. Ungdomsrådet vil gi ungdommene reell trening i medvirkning
gjennom opplæring i demokratiske spilleregler.
3. Ungdomsrådet skal arbeide for et godt ungdomsmiljø som et viktig ansvarsområde.
Det er ei målsetting at alle ungdommer i Lierne skal ha mulighet for ei meningsfylt
fritid. Her ligger det et stort ansvar i de utfordringene som ungdommene møter i
hverdagen, som for eksempel rusmisbruk, mobbing, rasisme, vold og urettferdig
behandling av ungdommer.
VEDTEKTER
§ 1. NAVN
Rådets navn er Lierne Ungdomsråd

§ 2 ARBEIDSOMRÅDE
Lierne Ungdomsråd skal fremme barn og unges interesser i Lierne kommune. De kan ta opp
saker som de er interessert i, ikke bare saker som direkte gjelder barn og unge.
Rådet skal gi ungdom mulighet for medvirkning i behandlingen av saker til formannskap og
kommunestyre. Ungdomsrådet skal avgjøre alle saker som kommunestyret/Formannskapet
velger å overføre til ungdomsrådet. Utover det kan Ungdomsrådet uttale seg i alle saker som
behandles av Kommunestyret både skriftlig og gjennom de ungdomsrepresentanter som er
valgt inn til kommunestyret av ungdomsrådet. Ungdomsrådet kan også uttale seg skriftlig i
alle saker som behandles i Formannskapet.
Det vises til Lierne kommunes delegasjonsreglement.
I h.h.t. kommunestyrets reglement § 5 har 2 oppnevnte ungdommer møte- og talerett i
kommunestyret. Disse nomineres av Ungdomsrådet, og velges formelt av kommunestyret
for ett år av gangen. (1.okt – 30 sep.)

Side 2 av 3
§ 3 VALG OG SAMMENSETNING
Ungdomsrådet velges av ungdommer med bosted i Lierne, og av ungdommene selv.
Medlemmene som velges skal fortrinns representere alle grendene i bygda, mest mulig likt
fordelt mellom kjønn, og ungdommer fra både ungdoms- og videregående skole. Dette for å
representere et bredest mulig utvalg av ungdom fra Lierne.

Ungdomsrådet skal bestå av 7 medlemmer i en alder mellom 13-22 år.
 3 av medlemmene velges fritt av ungdommene i Lierne.
 2 av medlemmene velges fra elevrådet ved Stortangen Skole.
 2 av medlemmene velges fra elevrådet ved Sørli Skole.
 Ungdomsrådet skal ha 4 varamedlemmer.
Valgperioden følger skoleåret? og de 4 elevrådsrepresentantene fra ungdomsskolene i
Lierne velges så snart som mulig etter skolestart hvert år. Medlemmer i ungdomsrådet velges
for to år. Vara velges for 1 år. Deler av rådet er på valg hvert år for å sikre kontinuitet og
fornyelse. Man får da en overlapping av gamle og nye medlemmer. Ungdomsrådet har i
samarbeid med elevrådene ansvaret for gjennomføring av valget.
Ungdomsrådet konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder og nestleder velges for 1
år.
Så snart som mulig etter skolestart, og senest 15 sep. skal ungdomsrådet også nominerer 2
medlemmer, og 2 varamedlemmer som har møte- og talerett i kommunestyret for et skoleår
av gangen.
Fritak fra verv i ungdomsrådet kan gis etter søknad til ungdomsrådet. Ungdomsrådet velger da
nytt medlem selv inntil neste valgperiode.
§ 4 INNSYNSRETT
Ungdomsrådet har rett til innsyn i saker som omhandler viktige eller aktuelle saker for barn
og ungdom.

§ 5 UNGDOMSRÅDETS MØTER
a) Ungdomsrådet skal ha møter når de selv bestemmer det, når minst 3 medlemmer
krever det eller når leder av ungdomsrådet mener det er nødvendig.
b) Ungdomsrådet tar sine beslutninger i møter. Innkalling til møtet skal skje minst en
uke før møtet. Aktuelle dokumenter sendes til medlemmer og varamedlemmer og
legges ut på ungdomsrådets nettside. Kan et medlem i ungdomsrådet ikke
møte/delta til innkalt ungdomsråd, skal denne melde dette til sekretæren for
ungdomsrådet. Varamedlem vil da bli innkalt. For å være beslutningsdyktig må minst
4 av medlemmene være tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbelt stemme.
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c) Møtene i ungdomsrådet er åpne for andre ungdommer opp til 22 år med
bostedsadressen Lierne. Ungdomsrådets leder kan invitere andre over 22 år som en
mener vil kunne bidra i enkelte saker. Forslag kan ikke komme ifra andre enn
ungdomsrådets medlemmer eller sekretær, med mindre ungdomsrådet selv ønsker
det.
d) Lederen eller i dennes fravær nestleder, leder møtet.
e) Ungdomsrådet fører protokoll ved sine møter:
I protokollene føres inn hvor møtet har vært, tid, innkalling (dato og måte),
fraværende medlemmer og varamedlemmer. Trer noen fra eller til ungdomsrådet
under møtet, skrives dette i protokollen. For øvrig skrives det som må til for å vise
gangen i diskusjonene og at vedtakene gjøres etter rette fremgangsmåten.
Protokollen sendes innen en uke til ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer
og legges ut på ungdomsrådets nettside. Protokollen tas opp til godkjenning på neste
møte, og underskrives av lederen i ungdomsrådet og 2 andre medlemmer av
ungdomsrådet.
§ 6 ØKONOMI
Lierne Kommune avsetter et beløp til ungdomsrådets interne drift. Medlemmene får dekket
reise og møtegodtgjørelse på linje med andre politiske organer.
Lierne kommune stiller med møtelokaler.
Oppvekst og kultursjefen har sekretær funksjon og ansvar for oppfølging av ungdomsrådet,
men kan videredelegere denne.
Det avsettes et fast beløp for hvert år som rådet disponerer for barne- og ungdomstiltak.
(Ansvar 4604, kulturtiltak for barn og unge). Ungdomsrådet står fritt til å disponere «potten»
til eksempelvis ungdomstiltak etter søknader eller egne arrangementer og aktiviteter.
Størrelsen på beløpet blir fastsatt ved den årlige budsjettbehandlingen i kommunestyret. Det
er utarbeidet egne kriterier for bruk av «potten».
§ 7. ÅRSMELDING
Ungdomsrådet legger fram årsmelding for kommunestyret. Årsmeldinga skal gjenspeile
aktiviteter og tema ungdomsrådet har hatt siste året.
§ 8. UNGDOMMENS FYLKESTING
Ungdomsrådet gis ansvar for valg av representanter til ungdommens fylkesting

