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1. Innledning 
Reglementet er utarbeidet iht. bestemmelsene i Kommuneloven, forskrift om 

medvirkningsordninger, samt veileder for ungdomsråd.  

Navn: Tysvær Ungdomsråd (TUR) 

 

2. Formål: 
Rådet skal bidra til at ungdom blir sikret bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker 

som gjelder dem. Rådet tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner, men saker av 

prinsipiell karakter som berører ungdom som gruppe. Ungdomsrådet skal gi råd til 

kommunen slik at kommunestyret har et bedre grunnlag for sine avgjørelser. 

Ungdomsrådet skal inspirere ungdom i Tysvær til å delta i den demokratiske prosess og 

engasjere ungdom i praktisk politisk arbeid. 

Ungdomsrådet skal fremme aktiviteter, skape ideer og sammen med andre organer arbeide 

for nye tiltak til gagn for ungdom. 

 

 

3. Valg og sammensetning 
Ungdomsrådet består av 13 medlemmer med inntil 13 vararepresentanter.  

Kommunestyret velger medlemmer til ungdomsrådet. Rådet velger selv leder og nestleder i 
det første møtet.  
 
Valgperioden for ungdomsrådet er to år. Nytt råd skal velges hver høst etter kommunestyre- 
og fylkestingsvalg eller Stortingsvalg er gjennomført. Leder og nestleder velges for 1 år.  
 
Valgform og prosess organiseres av administrasjonen. Rådmannen utarbeider en rutine for 
valg iht. veilederen for ungdomsråd. Det bestrebes å ha et bredt representativt råd ift. kjønn, 
alder, bosted osv. Medlemmer i Ungdomsrådet skal være bosatt eller ha hjemmeadresse i 
Tysvær kommune. Medlemmene kan velges blant ungdom mellom 13 og 18 år. Det vil si de 
som fyller 13 år valgåret, og de som ikke har fylt 19 år på valgtidspunktet.   
 
Kommunestyret oppnevner en politisk representant og en vararepresentant som har møte-, 
tale- og forslagsrett i rådet. I tillegg til leder og nestleder i rådet, skal den politiske 
representanten være bindeleddet inn mot kommunestyret og andre politiske utvalg.  
 
Ungdomsrådet kan opprette arbeidsutvalg og arbeidsgrupper etter eget ønske og behov. 
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4. Hvilke saker skal ungdomsrådet jobbe med? 
Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker 
som gjelder ungdom i kommunen. Rådets anbefalinger i den konkrete saken skal følge 
saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig. 

Kommunestyret skal sikre at ungdomsrådet høres så tidlig i prosessen at de har mulighet til å 

påvirke avgjørelsene som skal tas. Rådmannen utarbeider rutine for tidlig involvering, 

koordinator- og sekretariatsfunksjon (se også punkt 6).    

 

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser ovenfor enkeltpersoner. 

 
Ungdomsrådet kan behandle saker innen ulike områder, for eksempel: 
 

 kultur- og fritidstilbud 

 skolesaker 

 helsetilbud 

 samferdsel og kollektivtilbud 

 miljøsaker 

 kommunens årsbudsjett og økonomiplan 

 arealplanlegging 

 kommuneplaner 

Listen er ikke uttømmende. 

Hvis kommunen er i tvil om en sak bør tas opp i ungdomsrådet, bør de spørre ungdomsrådet 

om de ønsker å uttale seg i saken. 

Rådet kan ta opp saker på eget initiativ. 

 

Ungdomsrådet har utover dette mandat til å jobbe med egne saker og tiltak alene, eller i 

samarbeid med kommunens administrasjon eller andre. 

 

5. Myndighet 
Representant fra ungdomsrådet kan, etter avtale og når det blir vurdert som formålstjenlig, 

få møte i kommunestyret/politiske utvalg for å uttale seg til saker som skal behandles og 

initiere nye tiltak, jf. «Reglement for Tysvær kommunestyre og politiske utvalg».  

 
Ungdomsrådet får delegert myndighet til å disponere eventuelle midler som kommunestyret 
bevilger rådet. Regnskapet skal da føres som en del av kommunen sitt regnskap. 
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6. Rettigheter og plikter 
Medlemmene av ungdomsrådet er folkevalgte etter kommuneloven. Medlemmene av rådet 

har dermed samme rettigheter og plikter som andre folkevalgte: 

Møteplikt og forfall: plikt til å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Dersom 

et medlem er syk, vil det være en gyldig forfallsgrunn.  

Møtegodtgjørelse: krav på møte- og reisegodtgjørelse, samt eventuell tapt 

arbeidsfortjeneste, jf. «Reglement for møte- og reisegodtgjørelse for folkevalgte i Tysvær 

kommune. For å ha rett på full møtegodtgjørelse må en være tilstede under hele møte.  

Taushetsplikt: Ungdomsrådet er et forvaltningsorgan i henhold til forvaltningsloven. 

Rådets medlemmer har derfor taushetsplikt etter forvaltningsloven 

Møteplan: Ungdomsrådet vedtar sin egen møteplan, som skal tilpasses møteplanen 

kommunestyret har vedtatt for kommunestyret og politiske utvalg.  

Koordinator- og sekretariatsfunksjon: rådet skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp på 

lik linje med andre politiske utvalg i kommunen. Rådmannen avgjør, med utgangspunkt i 

veileder for ungdomsråd, hvordan sekretariatshjelpen og koordineringsansvaret skal 

organiseres. 

Det vises for øvrig til bestemmelsene i kommuneloven, forvaltningsloven, “Reglement for 

Tysvær kommunestyre og politiske utvalg”, «Reglement for møte- og reisegodtgjørelse for 

folkevalgte i Tysvær» og «Delegeringsreglement for Tysvær kommune».  

 

 

7. Opplæring 
Opplæringen av medlemmene i ungdomsrådet bør skje så raskt som mulig etter tiltredelse. 

Rådet bør få informasjon og opplæring, slik at medlemmene blir i stand til å ivareta 

oppgaven som rådsmedlem. Tema som kan inngå i opplæringen er informasjon om offentlig 

forvaltning, ungdomsrådets rolle, møter med politikere og administrasjon, forventninger og 

krav og rettigheter.  

 

 

8. Årsmelding 
Ungdomsrådet skal legge frem årsmelding hvert år. Meldingen bør blant annet inneholde 

hvem som har vært representanter, hvilke saker som er behandlet, hvilke råd og uttalelser 

som er gitt og hvilke egne initiativ rådet har tatt. Rapporten skal inneholde en vurdering av 

den påvirkningskraften ungdomsrådet mener de har hatt. 


