Reglement for Evje og Hornnes Ungdomsråd
Vedtatt i kommunestyret 10.12.2020, PS 97/20

1. Rådets navn
Rådets navn er Evje og Hornnes ungdomsråd
2. Formål
Formålet med ungdomsrådet er å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra barn og unge i
saker som angår dem.
3. Mandat
3.1 Ungdomsrådet skal være et rådgivende og politisk uavhengig organ med rett til å uttale seg i alle
saker som berører barn og unge i Evje og Hornnes. Ungdomsrådets uttalelse skal følge saken frem til
endelig vedtak.
3.2 Ungdomsrådet har rett til å fremme egne saker som de finner aktuelt for sitt oppvekstmiljø.
Ungdomsrådet kan anmode kommunestyret om å følge opp saken, men kommunestyret avgjør om de
vil behandle den.
3.3 Ungdomsrådet kan skape aktivitet, tilrettelegge og støtte opp om nye og eksisterende tiltak for
ungdom i kommunen.
3.4 Ungdomsrådet kan ikke behandle saker som angår enkeltpersoner. Ungdomsrådet skal ivareta
interessene til ungdom i hele kommunen.
3.4 Ungdomsrådet er referansegruppe for barnas representant i kommunens plansaker
3.6 Innenfor en økonomisk ramme årlig fastsatt av kommunestyret gjennom budsjettvedtak kan
ungdomsrådet gi bevilgninger til både egne arrangementer/aktiviteter og tiltak for barn og unge etter
søknad.
4. Valg
Ungdomsrådet velges av Evje og Hornnes kommunestyre.
Elevrådene på ungdomstrinnet og videregående skole, samt styret i ungdomsklubben velger sine
representanter innen september. Medlemmene velges for 2 år om gangen. Medlemmer kan
gjenvelges. Medlemmene i rådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

5. Sammensetning
Ungdomsrådet består av 5 hovedmedlemmer. Samtlige medlemmer velges med ett personlig
varamedlem. Det er ønskelig at ungdomsrådet har følgende sammensetning:

•
•
•

2 medlemmer med personlig vara velges fra elevråd på Setesdal vgs, avd. Hornnes
2 medlemmer med personlig vara velges fra elevråd på Evje og Hornnes ungdomsskole
1 medlem med personlig vara velges av styret i ungdomsklubben

Rådets sammensetning skal imøtekomme kravet om kjønnsbalanse (minst 40% av hvert kjønn).
Ungdomsrådet skal så langt det er mulig bestå av ungdom i ulike aldre, med ulik erfaring og bakgrunn
for å sikre at forskjellige ungdomsgrupper blir representert.
Medlemmene i rådet skal ha tilknytning til Evje og Hornnes, enten ved hjemmeadresse i kommunen
eller i form av minimum 2 år skoleplass.
6. Konstituering
Ungdomsrådet konstituerer seg selv på første møte ved å velge leder og nestleder. Ungdomsrådet skal
ha første møte innen oktober.
7. Møter
Ungdomsrådet har 6 møter i året, ellers ved behov. Innkalling til møter bør skje en uke før møtedato.
Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst 50% av medlemmene er tilstede inkludert leder eller
nestleder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
8. Sekretariat og opplæring
Barn og unge har rett på støtte til forberedelse av saker, og ungdomsrådet skal gis tilstrekkelig
sekretariatshjelp. Kommunedirektøren oppnevner en sekretær og en koordinator/veileder.
Ungdomsrådets medlemmer og varamedlemmer skal få nødvendig opplæring.
9. Årsmelding
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som legges frem for Evje og Hornnes
kommunestyre. Årsmeldingen skal inneholde oversikt over medlemmer, reglement og hvilke saker
rådet har behandlet i løpet av årets som er gått, i tillegg til en oppsummering av rådets uttalelser.
Årsmeldingen legges fram som referatsak for kommunestyret i slutten av hvert skoleår.
10. Godtgjørelse
Medlemmene i ungdomsrådet får møtegodtgjørelse på lik linje med andre kommunale
medvirkningsorganer.
11. Gyldighet/endring
Dette reglement er vedtatt av Evje og Hornnes kommunestyre 10.12.2020 og trer i kraft fra denne
dato. Ved behov for endring fremlegges forslag til endring for kommunestyret til endelig avgjørelse.

Hjemler:
Kommuneloven §5-12
Kommuneloven §11-12
Forskrift om medvirkningsordninger §2 og §3
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering §28
Godtgjøringsreglementet for Evje og Hornnes

