
Forslag: Retningslinje for 
Ungdomsrådet i Eigersund 
Formål 

1 Barn og unge har rett til medbestemmelse.  
Eigersund ungdomsråd skal være med på å sikre at barn og unges synspunkter blir 
hørt i beslutninger som angår barn og unge. (Jfr. FNs barnekonvensjon artikkel 12)  
Ungdomsrådet skal være en partipolitisk og religiøst uavhengig 
interesseorganisasjon for ungdom i Eigersund.  
Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Rådet kan 
ta opp saker på eget initiativ 
Ungdomsrådet er et høringsorgan for kommunen i saker som i særlig grad 
vedkommer ungdom 
Ungdomsrådets uttalelser følger saksdokumentene til Kommunestyret 

 

Det administrative ansvaret: 
1 Kultur og oppvekst-avdelingen i Eigersund kommune har det administrative 

ansvaret for Ungdomsrådet i Eigersund 
2 Det pekes ut en koordinator med følgende oppgaver: 

• Ansvar for opplæring, oppfølging og veiledning av ungdomsrådet 
• Ansvar for daglig drift av ungdomsrådet 
• Bindeledd mellom ungdomsrådet, administrasjon og politikere 
• Rapportere til kommunestyret 

 
 

Valg og sammensetning 

1 Medlemmer til rådet må være bosatt i Eigersund kommune eller være tilknyttet 
Eigersund kommune ifbm skole eller jobb. 

2 Medlemmer i rådet må være i alder fra 10. klasse til 18 år på valgtidspunktet  

3 Begge kjønn skal være representert med minimum 40% 
4 Rådet består av 5-7 medlemmer.  

5 Ungdomsrådet bør være bredt sammensatt, 

Plassene i rådet fordeles slik: 
Husabø ungdomsskole: 1 representant 
Lagård ungdomsskole: 1 representant 
Dalane vgs: 2 representanter 

 



Frie deltakere: minimum 1 og maksimum 3 personer kan velges til rådet på 
bakgrunn av eget ønske om deltakelse. Dette kan være ungdom som ikke går på 
skole, elever ved andre skoler, unge i jobb, ytterligere elever fra de nevnte skolene. 

 

6   Elevrådene ved de nevnte skolene har ansvar for å foreslå representanter til 
ungdomsrådet. Representanter fra skolene trenger ikke være medlem i skolens elevråd. 

7  Koordinator har ansvar for å påse at det rekrutters nye medlemmer til rådet og 
innstiller til kommunestyret, som formelt velger ungdomsrådets medlemmer 

8  Medlemmer velges for 2 år. Det gjennomføres valg i september hvert år, for å sikre 
kontinuitet. 

9  Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene. Leder og nestleder velges 
for ett år om gangen. 

 

Drift 

1  Møter i rådet  inngår i politisk møtekalender for Eigersund kommune, og 
gjennomføres ca. 1 gang per månad. Saker som vurderes å være av særlig betydning 
for ungdom, skal legges fram for rådet så tidlig som mulig for å sikre at rådet har reell 
innflytelse. 

2  Ungdomsrådet kan treffe vedtak dersom minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Vedtak treffes med alminnelig flertall. Møteleders stemme er avgjørende ved 
stemmelikhet 

3  Møter i rådet er åpne 

4  Dagsorden i møtene: 
• Åpning 
• Godkjenning av referat 
• Godkjenning av innkalling 
• Godkjenning av dagsorden 
• Sakliste 
• Evt 

       5 Rådet har ansvar for valg til ungdommens fylkesting 

       6  Rådet gjennomfører ett møte med ordfører per halvår 

       7  Det utarbeides årsmelding frå rådet innen 15.06. hvert år 

       8  Medlemmer i rådet har møte- og talerett i politiske utval 

 

Endring av retningslinjene 

Retningslinjene tas opp minst hvert andre år. Ved forslag til endringer skal disse behandles i 
Levekårutvalget (LKU) 
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