
Reglement for ungdomsrådet i Randaberg kommune 
Vedtatt av kommunestyret 06.02.2020 

 
 
1. Formål 

Randaberg ungdomsråd sitt formål er gjennom medvirkning å 

• gi unge større påvirkning på utviklingen av kommunen 

• sette saker som er viktige for barn og unge på dagsorden 

• være et debattforum for ungdom 

• øke samfunnsengasjementet hos ungdom 

 
2. Sammensetning 

Randaberg ungdomsråd er satt sammen av ni faste representanter og atten vararepresentanter 

fra 13 til 20 år. Målet er at ungdomsrådet skal ha en jevn aldersfordeling og representere ulike, og 

så mange som mulig ungdommer i kommunen med ulike interesser. 

 
3. Valg 

Valget av ungdomsråd blir gjort av kommunestyret hvert oddetallsår innen utgangen av året. 

 
For å være valgbar til ungdomsrådet må personen være 13 år/gå på 8. trinn og ikke ha fylt 19 år 

ved tidspunktet for valget. Alle representantene er valgte for to år. Dersom et rådsmedlem trer ut 

av rådet i løpet av valgperioden blir det gjennomført suppleringsvalg. I kommunelovens kapittel 7 

(§ 7-9 og § 7-10) står reglene for å tre ut og for suppleringsvalg. 

 
Kandidater til rådet blir oppnevnt direkte av kommunestyret. Kommunen vil oppfordre aktuelle 

ungdommer til å sende inn opplysninger om kandidater til kommuneadministrasjonen (til politisk 

sekretariat). Forslagene sendes til kommunen. Forslagene til kandidater må ha med disse 

opplysningene: 

1. Kandidatens navn 

2. Kandidatens alder 

3. Hvem kandidaten er foreslått som representant for (hvilket lag/forening/klubb, skole eller gruppe 

ungdom) 

4. Kontaktinformasjon til kandidaten og den/de som foreslår kandidaten 

 
Endelig oppnevning av ungdomsrådet skjer av kommunestyret i samsvar med kommuneloven § 5- 

12. 

 
4. Konstituering 

Konstitueringen skjer i det første møtet i rådet etter at kommunestyret har valgt rådsmedlemmene. 

I dette møtet blir leder og nestleder av ungdomsrådet valgt blant di faste medlemmene, for en 

periode (2 år) om gangen. 

 
5. Oppgaver og funksjon 

Ungdomsrådet skal ha mulighet til å uttale seg: 

 
• i saker som skal til politisk behandling og handler om barn og unge eller har konsekvenser for 

disse 

• i saker som gjelder kommunen sitt allmenne tjenestetilbud 

• til rådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan 



I tillegg er ungdomsrådet et av kommunestyrets politisk rådgivende organ, som: 

 
• er rådgivende for kommunestyret i saker som handler om levevilkårene for barn og unge 

• selv kan ta initiativ til saker som gjelder barn og unge 

• driver informasjonsarbeid om Randaberg ungdomsråd sitt arbeid og unge sin mulighet til å 

påvirke 

• organiserer valget av representant til ungdommens fylkesting 

• skal skrive årsmelding om arbeidet sitt, som blir lagt frem for kommunestyret til orientering 

 
6. Møter 

Ungdomsrådet skal normalt gjennomføre fire møter i året. Møtedatoene og tidene blir vedtatt av 

kommunestyret. 

 
Det skal lages møteinnkallinger og møteprotokoll fra hvert møte etter samme reglene som gjelder 

for andre politiske organ i Randaberg kommune. 

 
Sakslisten blir bestemt av leder og nestleder av ungdomsrådet, i samråd med politisk sekretariat. 

 
Innkalling med lenke til saksdokumentene blir sendt medlemmene av rådet i god tid før 

møtedagen. Saksdokumentene (med unntak av saksdokumenter som etter hjemmel i lov er 

unntatt fra offentligheten) publiseres også via kommunens nettsted. 

 
Ungdomsrådet sine medlemmer plikter å delta i møtene, med mindre det foreligger gyldig forfall. 

Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til politisk sekretariat, som kaller inn 

varamedlem. 

 
Ungdomsrådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er tilstede under diskusjonene 

og avgir stemme i den aktuelle saken. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Dersom antallet 

stemmer for eller imot et forslag er likt avgjør lederen sin stemme. Dette er bestemt i 

kommuneloven (§ 11-9) for alle folkevalgte organ. 

 
Randaberg kommunes administrasjon finner passende møterom til ungdomsrådets møter. 

Møtene er åpne for publikum. 

7. Sekretariat for ungdomsrådet 

Sekretariatsfunksjonen for rådet er lagt til politisk sekretariat i kommunen sammen med den eller 

dem som rådmannen peker ut som rådets kontaktperson. Dette sekretariatet har ansvar for å 

sende ut møteinnkalling, skrive referat fra møtene, gi rådet opplæring, og støtte rådet i arbeidet. 

 
Rådssekretær og kontaktperson for rådet skal: 

• være rådet sin kontaktperson i kommuneadministrasjonen 

• rettlede rådet i sitt arbeid og informere om saker som kan være interessante for rådet å behandle 

• ha ansvar for opplæring av rådsmedlemmer 

 
Rådets kontaktperson møter i ungdomsrådene sine møter på vegne av rådmannen, og har talerett 

der. 

 
8. Deltakelse fra administrasjonen 

I større saker skal saksbehandler delta og presentere saken muntlig. 



Når rådmannen sitt forslag til økonomiplan er klar, skal rådmannen eller den som blir gitt 

oppgaven av rådmannen presentere dette for ungdomsrådet. 

 
9. Økonomi 

Utgifter til møtevirksomhet blir dekket på samme måte og etter samme regler som for andre råd og 

utvalg. 

Representantene får et honorar per møte fra gruppe 3 i tabellen over honorarsatser, som gjelder 

for de folkevalgte organene i Randaberg kommune. Reelle reisekostnader blir refundert mot 

innlevert reiseregning. 

 
10. Endring i reglementet og uregulerte forhold 

Endringer i dette reglementet skal vedtas av kommunestyret etter uttalelse fra ungdomsrådet. 

Ved situasjoner som ikke er regulert av dette reglementet skal reglementet for Randaberg 

kommunestyre brukes. Ellers gjelder vanlig praksis i folkevalgte organ i kommunen. 

 
11. Tvilstilfeller 

Dersom det er tvil om hvordan dette reglementet skal følges har ordfører siste ordet. 

 

 

Reglementet revideres senest innen 2 år. 


