VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅDET I BYDEL X
1 Målsetting
1.1 Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom i spørsmål som angår deres oppvekst,
levekår og fritid i Bydel X
1.2 Ungdomsrådet skal være et kontaktorgan på tvers av skoler, organisasjonstilknytning og
partitilhørighet.
1.3 Ungdomsrådet skal fremme ungdommenes samlede interesser og ikke være organ for
enkeltpersoners eller særskilte interesser.
2 Mandat
2.1 Ungdomsrådet skal ivareta ungdommenes interesser og tale deres sak i Bydel X.
2.2 Ungdomsrådet skal behandle saker av betydning for ungdom i bydelen
2.3 I saker som berører ungdoms forhold i bydelen skal rådet ha en rådgivende funksjon
ovenfor BU før vedtak fattes.
2.4 Ungdomsrådet har møte-, tale og forslagsrett ved BU-møter
2.5 Ungdomsrådet har mulighet til å ta opp saker på eget initiativ
3 Arbeidsoppgaver
3.1 Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør ovenfor politiske organ og
kommuneadministrasjon. Tiltak, planer og saker som på ulike vis angår de unge skal
sendes ungdomsrådet til uttalelse eller høring.
3.2 Ungdomsrådet kan ta opp og utrede saker på eget initiativ som kan sendes videre til
behandling i de kommunale organene.
3.3 Ungdomsrådet kan sette ned egne arbeidsgrupper eller utvalg som skal arbeide med
avgrensede oppgaver.
3.4 Ungdomsrådet legger frem en årsrapport ovenfor BU
3.5 Ungdomsrådet deltar på et felles møte med BU en gang årlig
3.6 Ungdomsrådet arrangerer i samarbeid med BU årlig Ungdommens bydelsutvalgsmøte
(UBUM).
4 Ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM)
4.1 UBUM arrangeres årlig før utgangen av (NÅR?).
4.2 UBUM arrangeres i samarbeid med BU.
4.3 UBUM vedtar 5 saker som behandles av BU innen utgangen av samme år.
4.4 UBUM velger ungdomsrådets representanter etter demokratiske prinsipp om
representativitet og bydelstilhørighet.
4.5. Deltakere på UBUM har bydelstilhørighet definert av ungdomsrådet i bydelen.
5 Møter og saksbehandling
5.1 Ungdomsrådet følger opp arbeidet med de 5 prioriterte sakene fra UBUM.
5.2 Ungdomsrådet bestemmer om møtegodtgjørelsen skal settes av i en egen pott til
opplæring og sosiale aktiviteter.
5.3 Møtene ledes av rådets leder. Ved leders frafall ledes møtet av nestleder.
5.4 Leder er ansvarlig for å sette opp saksliste i samarbeid med sekretær.
5.5 Vedtak i ungdomsrådet fattes i møtet. Rådet er vedtaksført når minst halvparten av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Leder har dobbeltstemme
ved stemmelikhet.
5.6 UBUM velger UBUM vedtar 5 saker BU skal behandle i løpet av same år.

6 Valg
6.1 Ungdomsrådet skal bestå av X-antall medlemmer med følgende sammensetning:
Representant (er) fra ungdomsskolene
Representant (er) fra videregående skoler
Representant (er) fra fritidsklubbene
Representant (er) fra organisasjoner/frie representanter
6.2 Representantene må ha tilknytning til bydelen og kan ikke sitte i andre ungdomsråd
6.3 Representantene må være mellom 12 og 18 år det året de velges
6.4 Det gjennomføres valg til ungdomsrådet hver vår, etter UBM, på en felles valgdato for
alle ungdomsrådene.
6.5 Representantene velges for to år av gangen, der halvparten av rådets medlemmer skiftes ut
årlig.
6.6 Dersom representanter fyller 18 år det året de velges, kan de sitte i ungdomsrådet i kun ett
år.

