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Valg av ungdomsråd er hjemlet i kommunelov av 22. juni 2018 nr. 83 §§ 5-2 og 5-12, og 
forskrift om kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom, FOR-
2019-06- 
17-727. 

 
 
§ 1 Formål  
Moskenes Ungdomsråd skal fremme ungdommens interesse og tale deres sak i Moskenes 
kommune. 
 

 
§ 2 Valg av medlemmer og funksjonstid  
Rådet består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. 
Medlemmene kan velges blant personer med fast bopel i Moskenes kommune og som på 
valgtidspunktet ikke har fylt 19 år. 
 
Rådet velges av kommunestyret og funksjonstiden er 2 år av gangen (hver valgår), senest 
innen utgangen av desember. 
 
Oppvekstsjef kaller inn til konstituerende møte. Rådet gis innføring i reglement og roller. 
Ungdomsrådet konstituerer seg selv innen en måned etter at de er valgt med valg av leder 
og nestleder. 

 
 
§ 3 Arbeidsområde  
Moskenes ungdomsråd er et rådgivende organ for kommunestyret, og skal gi politikere råd 
om behandling av saker som angår ungdom. Ungdomsrådet har tale – og forslagsrett i 
kommunestyret, formannskapet og planutvalget. Rådet bestemmer selv hvilke saker de vil 
arbeide med. Ungdomsrådets leder og nestleder har møte og talerett i Moskenes 
kommunestyre. 
 
Ungdomsrådet kan ikke behandle saker som gjelder avgjørelse ovenfor enkeltpersoner. 
 

 
 
§ 4 Sekretariat 
Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariathjelp. Administrasjonen skal bistå med praktiske tiltak 
som rådet finner nødvendig for å løse sine oppgaver herunder innkalling og protokollføring. 
 
 

 
§ 5 Møter  
Rådet holder møte i henhold til oppsatt møteplan. Leder har ansvaret for at rådet blir innkalt.  
For øvrig innkalles rådet når leder eller minst en tredel av medlemmene krever det. Møtene 
skal holdes for åpne dører. 
 
Sakene sendes medlemmene minst en uke før møtet. Det føres protokoll fra møtene som 
gjøres tilgjengelig for alle.  
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 6 Arbeidsmåte  
Ungdomsrådet skal avholde møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt: 
• Ungdomsrådet eller kommunestyret vedtar det  
• Lederen mener det er nødvendig 
• Minst 1/3 av medlemmene i ungdomsrådet krever det 
 
Rådet bestemmer selv hvilke saker de vil ha tilsendt og behandle. 
Spørsmål fra ungdomsrådet må meldes inn i forkant av møtene i kommunestyret, 
formannskapet eller planutvalget. Saksbehandlere i kommunen har et lovhjemlet ansvar for å 
melde fra til ungdomsrådet når det kommer saker av spesiell interesse for ungdom. Forslag 
skal leveres skriftlig/elektronisk til møteleder/politisk sekretær.  
 
Sekretæren for ungdomsrådet er kontaktperson for slike henvendelser. Ungdomsrådet skal 
motta slike saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelser fra ungdomsrådet 
både skal kunne følge med saken, og kunne påvirke utfallet av saken. 
 
Innkallingen sendes normalt ut minst en uke før møtet.  Rådet er vedtaksført når minst 
halvparten av medlemmene er tilstede. Ungdomsrådet treffer beslutninger i møte og vedtak 
fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.  
 
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet. Årsmeldingen 
sendes til kommunestyret. 

 
 
§ 7 Møteplikt, fravær og fratreden 

Medlemmer av ungdomsrådet har plikt til å delta i møter dersom de ikke har gyldig fravær. 
Fravær fra møter, må så tidlig som mulig før møtet, meldes til sekretæren for ungdomsrådet, 
slik at vara kan kalles inn. 
 
Hvis et medlem i ungdomsrådet ønsker å enten søke permisjon for en periode, eller å slutte, 
må medlemmet søke kommunestyret om dette. Personer under 18 år har krav på å få fritak 
dersom hun eller han søker om det. Personer over 18 år kan kun få fritak hvis personen ikke 
kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne. Hvis en 
person innvilges permisjon på minst tre måneder, kan kommunestyret selv velge 
settemedlem for perioden fritaket gjelder. Hvis en person trer endelig ut av ungdomsrådet 
skal kommunestyret velge nytt medlem/varamedlem 

 
Ordfører og kommunedirektør har møte og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, 
med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve 
denne retten på sine vegne jr. KL (2018) § 13-1. 

 
§ 8 Endring av reglementet 
Reglementet kan bare endres av kommunestyret etter forutgående høring i ungdomsrådet. 

 
 

 
 


