MANDAT FOR UNGDOMSRÅDET I GJESDAL
Gjesdal kommune har hatt et ungdomspanel siden høsten 2015. I tråd med ny
kommunelov § 5-12 videreføres ordningen, men skiftet navn til ungdomsråd i 2019.
1. Formål
FN`s barnekonvensjon gir barn og unge rett til medbestemmelse (artikkel 12).
Ungdomsrådet skal bidra til at ungdoms synspunkter blir hørt i saker som gjelder
barn og unge. Ungdomsrådet er partipolitisk og religiøst uavhengig.
2. Oppdraget til Ungdomsrådet
Kommunene er pålagt å ha medvirkningsorgan for ungdom (kommuneloven § 5-12).
Politikerne har ansvar for å følge opp saker fra ungdomsrådet.
Oppdraget til Ungdomsrådet i Gjesdal er:
• Gi råd i saker som gjelder ungdom, ved administrativ og politisk behandling.
• Selv ta opp saker rådet er opptatt av.
3. Valg av medlemmer
Medlemmer til ungdomsrådet oppnevnes av kommunestyret for 2 år om gangen.
3.1. Alder og antall
• Ungdom fra 13 år til og med 18 år (kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet).
• Det er 12-15 medlemmer i ungdomsrådet.
3.2. Medlemmer
• Velges via elevrådene i ungdomsskolene, fra styret/crew i Ungdomshuset og
etter åpen utlysning for elever i videregående skole.
•

Medlemmer fra ungdomsskolene fordeles slik: Gjesdal ungdomsskole (5),
Oltedal skole (2) og Dirdal skole (2). Skolens elevråd gjennomfører et
demokratisk valg der det velges representanter fra elevrådet.

•

Ungdomshuset er representert med 1-2 deltakere som velges fra styre/crew.

•

Ungdom i alderen 16-18 år velges ved behov etter åpen utlysning. Dersom det
er flere enn 4-5 interesserte etter åpen utlysning, velges deltakerne ved
loddtrekning. Deltakere i ungdomsrådet som er ferdige med ungdomsskolen
kan fortsette dersom de ønsker det.

•

I valg av medlemmer tilstrebes lik kjønnsbalanse.

4. Leder og nestleder
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder for 1 år om gangen.
5. Møteplan og møteplikt
Møtene følger politisk møtekalender, dvs. uka før øvrige utvalgsmøter. Møtetiden er
2 timer. Innkalling med informasjon om aktuelle saker sendes fra politisk sekretær
senest én uke før møtet.
Medlemmene har møteplikt. Forfall meldes straks til leder for ungdomsrådet og
politisk sekretær.
Minst halvparten av ungdomsrådet må være til stede for at vedtak skal kunne fattes.
6. Møtehonorar
Medlemmene i Ungdomsrådet får utbetalt kr. 300,- per møte. Dette ble vedtatt av
kommunestyret 17.06.19 (sak 39/19). Honorar utbetales i juni og desember hvert år.
7. Økonomiske midler
Ungdomspanelet kom med ønske om å få en pott med penger som fordeles til ulike
formål. Fra og med 2020 er det satt av kr. 25 000,- i budsjettet. Ungdomsrådet lager
selv kriterier for hvordan pengene skal fordeles. Ubenyttede midler kan overføres til
neste års budsjett.
8. Ansvarlig for gjennomføring av ungdomsrådet
Kulturavdelingen, oppvekstkoordinator og politisk sekretær er ansvarlige for
gjennomføring av ungdomsrådet. Det legges opp til at saksbehandlere i stor grad
involveres i møtene.
9. Opplæring
Det gjennomføres opplæring som skal gi medlemmene nødvendig kunnskap og
informasjon (planer, lovverk og saksbehandling).
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