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Faktaopplysning: 

Bufdir har en veileder for ungdomsråd. Ved å lese gjennom har man sett behov for å se 

gjennom retningslinjene og gjøre noen endringer.  

Blant annet utfylles det mer om hva ungdomsrådet er, og man endrer fra ungdomssaker til 

saker som gjelder ungdom i pkt. 1.1.1. Dette favner bredere, og da blir dette forslag til 

endring: 

 

1.1.1 Ungdomsrådet skal være talerøret til ungdommene ovenfor politikere og 

beslutningstakere. Det skal være et råd for ungdom, med ungdom. Rådet skal 

representere interessene til ungdommen i kommunen og har rett til å uttale seg i alle 

saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. 

 

Man oppdaget at kommuneloven har endret alderen på hvem som får være med i 

ungdomsrådet. Tidligere var alderen fra 13 til 30 år, men nå må det endres til 19 år. Dette er 

derfor forslaget til endring: 

 

1.1.2 Kommuneloven sier at personene som bli valgt skal representere ungdom i 

kommunen, og de kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet, og man må være fylt minst 

13 år. 

 

 

 



Man ønsker å ha med i retningslinjene kravet om kjønnsbalanse, samt si litt om 

sammensetningen slik at det er retningslinjer for hva som må hensyntas i valget. Da blir dette 

forslaget til endring:  

 

1.1.3 Det må ta hensyn til kravet i kommuneloven om kjønnsbalanse. Begge kjønn skal være 

representert med min. 40%. 

1.1.4 Ungdomsrådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulike erfaring og 

bakgrunn. Eksempel på dette kan være ungdom med funksjonsnedsettelser eller 

minoritetsbakgrunn. I tillegg bør man ta hensyn til geografisk spredning. 

 

Man mener det er viktig å vise til de ulike delene i retningslinjene, slik at det er nedskrevet 

dersom det råder tvil om kravet til å være folkeregistrert i kommunen. Derfor blir dette 

forslag om endring: 

 

1.1.5 Det er ikke krav om å være folkeregistrert som bosatt i kommune eller i en av 

kommunene i fylket for å sitte i ungdomsrådet. Dette innebærer blant annet at en 

person som bor i en kommune, men går på videregående skole i en annen kommune, 

kan velges til ungdomsråd i kommunen hvor personen går på skole. 

 

I år rådet det noe tvil rundt hvordan ungdomsrådet skulle gå fram ved valg, og derfor så man 

behovet for å lage et punkt som omhandler rekruttering av medlemmer i pkt. 1.2 og laget 

tilhørende punkt til det: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4.  

Her skal det stå hva som forventes av ungdomsrådet, elevrådet, skolen og koordinator i 

forbindelse med valget. Det er også lagt inn forslag om at organisasjoner som representerer 

ungdom kan melde inn forslag til medlemmer. I vår kommune vil det ofte være 

ungdomsklubbene. Med dette som bakgrunn blir dette forslag til endring: 

 

1.2 Rekruttering av medlemmer 

1.2.1 Ungdomsrådet lager plakat med informasjon om valget og henger det opp på steder 

der ungdommer kan se det. Kommunen deler det på sin hjemmeside og sosiale medier. 

Ungdomsrådet sprer ordet.   

1.2.2 Ungdomsråd tar kontakt med elevrådene i kommunen, som kan arrangere valg i 

klassene eller oppfordrer til å stille til valg. Elevrådet kan organisere valget på ulike måter. 

Det viktigste er å sikre at alle får tilstrekkelig informasjon, og at valget skjer på en 

demokratisk måte. Etter valget melder skolene inn forslagene sine til kandidater som blir lagt 

frem som innstilling til kommunestyret. 

1.2.3 Organisasjoner som representerer ungdom kan melde inn forslag om medlemmer til 

ungdomsrådet. Dette kan for eksempel være ungdomsklubben. Ungdomsrådet gir informasjon 

om dette, og hvordan de kan melde inn forslag. 

1.2.4 Koordinator i ungdomsrådet skal gå aktivt ut å annonsere at det går mot valg slik at 

ungdom har mulighet til å melde seg som valgbare kandidater. Koordinator kan også gå 

aktivt ut å rekruttere dersom ingen melder seg. 



Fordi man la til pkt. 1.2 om rekruttering av medlemmer må man endre tidligere pkt. 1.2 Valg 

og sammensetning til 1.3 Valg og sammensetning. 

Siden vi i pkt. 1.2 foreslår at organisasjoner som representerer ungdom kan melde inn forslag 

til medlemmer var det naturlig å få det forankret under pkt. 1.3 Valg og sammensetning. 

Derfor foreslår vi dette i pkt. 1.3.3: 

1.3.3 Ungdomsklubbene kan også komme med forslag om representanter. 

Man ville få frem at formannskapet skulle ta utgangspunkt i det som er foreslått, men at man 

også kan velge andre, men at man også må ta noen hensyn. Dette er forslaget til endring: 

1.3.5  Formannskapet tar utgangspunkt i de personene som er foreslått, men kan velge 

andre personer. De kan også velge andre ungdommer dersom elevrådene ikke har 

valg noen. Her må formannskapet også tenkte på sammensetningen i rådet og hva 

man må eller ikke trenger å ta hensyn til. 

Man endret fra ungdomssaker til ungdomsrådet arbeider med saker som gjelder ungdom, så 

derfor var det viktig å gjøre det samme i pkt. 1.4.1: 

1.4.1  Ungdomsrådet arbeider med saker som gjelder ungdom for å ivareta ungdommenes 

interesse og for å utvikle et bedre oppvekstmiljø i Lebesby kommune. 

Man hadde nevnt at ungdomsrådet dekker tapt arbeidsfortjeneste, og da var det viktig å ha 

med at ungdommene kan søke fri fra skolen, så dette er forslaget: 

1.5.5 Skoleelever i ungdomsrådet har mulighet å søke fri fra skolen for å delta på møte i 

ungdomsrådet. 

 

Ordlyden er endret fra kontaktperson til koordinator da det er begrepet Bufdir bruker. 

Man er enig i at det er et bedre begrep da rollen omfatter koordinering av diverse saker rundt 

ungdomsrådet. Setningene er det samme som tidligere, men man har endret fra kontaktperson 

til koordinator, og da er forslaget til endring slik: 

1.7  Koordinator 

1.7.1  Koordinator er sekretær for ungdomsrådet, og bindeledd mellom kommune og 

ungdomsråd. 

1.7.2  Koordinator bistår ungdomsrådet med regnskapsføring, tilrettelegging og 

opplæringstiltak. 

1.7.3  Koordinator utpekes av rådmannen for to år av gangen. 

 

 

 

 

Vurdering: 

Det er viktig at retningslinjene endres jevnlig iht gjeldende regler for ungdomsråd. 



 

Forslag til redaksjonelle endringer godkjennes.  
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