Retningslinjer for Trysil Ungdomsråd vedtatt 26.08.14
§ 1 Mandat, formål og oppgaver
1.1 Organet skal hete Trysil Ungdomsråd
1.2 Ungdomsrådet er de berørte elevråds høysete myndighet i saker som angår
Ungdomsrådet
1.3 Formålet med Ungdomsrådet er:
 å fremme ungdommens interesser i deres nærmiljø
 å styrke og hjelpe ungdom overfor beslutningsprosessene i kommunen
 å være høringsorgan for kommunen i de saker som berører de unge
1.4 Oppgavene til Ungdomsrådet er blant annet følgende:
 å påse at kommunens organer til enhver tid arbeider etter de unges prioriteringer i de
 saker som angår de unge.
 være med å arrangere UKM
 ansvarlige for ”Hold Trysil rent ”kampanjen
1.5 Ungdomsrådets leder evt stedfortreder gis anledning til å møte i kommunestyret med
talerett i de sakene som på forhånd er behandlet i Ungdomsrådet eller andre saker som
ellers angår dem.
§ 2 Valg, sammensetning, funksjon og funksjonstid
2.1 Ungdomsrådet sitter en valgperiode på et år helt til det nye ungdomsrådet konstituert.
Valget foregår hver høst i forbindelse med skolestart. Det sittende Ungdomsrådet
velger 2 personer som skal sitte et neste år av hensyn til kontinuitet.
2.2 Ungdomsrådet skal bestå av 12 medlemmer og 2 varamedlemmer i aldersgruppen 13–20
år.
 2 medlemmer sitter fra forrige periode, valgt av Ungdomsrådet.
 4 medlemmer velges fra Trysil videregående (maks 20 år)
 4 medlemmer velges fra Trysil ungdomsskole
 2 medlemmer som er valgt for å sitte som henholdsvis medlem og vara i
Ungdommens fylkesting for samme periode.
 2 varamedlemmer velges fra forrige periode, valgt av Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har i tillegg en representant fra kommunestyre som sitter for hele
kommunestyreperioden på 4 år. Vedkommende velges av kommunestyre i forbindelse
med kommunestyrevalg.
2.3 Ungdomsrådets kontaktperson er ansvarlig for å avholde valgene på de respektive
skolene.
2.4 Ungdomsrådet konstituerer seg selv, dvs leder og nestleder velges blant de unge for et
år av gangen. Leder har dobbeltstemme. Konstituering skal skje så raskt som mulig etter
gjennomført valg.

2.5 Ungdomsrådet skal nominere to representanter til Ungdommens fylkesting for en periode
av to år med utskifting slik at en representant velges hvert år. Det skal også
velges vara for disse:
 Det skal velges henholdsvis gutt og jente hvert sitt år
 Ungdomsrådet velger representant etter kriterier for innsats og interesse for saken.
2.6 Kommunestyrerepresentanten i ungdomsrådet har møterett og talerett.
§ 3 Kontaktperson
3.1 Leder for byggende ungdomsarbeid er kontaktperson for Ungdomsrådet
3.2 Kontaktpersonens oppgaver:
 Bistå Ungdomsrådet med å etablere nødvendige kontaktnett med kommunale organer.
 Bistå ved valg
 Sørge for at sekretærfunksjonen ivaretas
 Ha ansvar for Ungdomsrådets kontinuitet
 Ha ansvar for opplæring i hht. § 6
 Bistå ungdomsrådet ved utarbeidelse av årsmelding
 Sørge for at Hovedutvalg for oppvekst og kultur får orientering om årsmelding.
§ 4 Møtevirksomhet
4.1 Ungdomsrådet avholder møte minst 6 ganger pr år. Innkalling til møtene med saksliste
skjer fra Ungdomsrådets sekretær med minst en ukes varsel.
Saker som skal opp til behandling må sendes leder eller sekretær i god tid før møtet.
4.2 Ungdomsrådet kan invitere ordfører og rådmann til møtene.
§ 5 Dagsorden
1. Åpning
2. Godkjenning referat
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden
5. Saksliste
6. Eventuelt
Årsmelding skal foreligge ved siste møte før sommerferien. Arbeidsliste med saker til
oppfølging for neste år legges ved.
§ 6 Opplæring
Nødvendig opplæring er kommunens ansvar. Kontaktperson er ansvarlig for
gjennomføringen av dette i samarbeid med ordfører.
§ 7 Endring av retningslinjene
Retningslinjene tas opp til vurdering minst annen hvert år i Ungdomsrådet. Ved forslag til
endringer skal disse behandles i Hovedutvalg for oppvekst og kultur.

