
VEDTEKTER RØDØY UNGDOMSRÅD (gjeldende fra 18.4.2018) 
 
§ 1 Navn  

1.1 Rødøy ungdomsråd (RUR) 
 

§ 2 Formål og mandat 

2.1 RUR er et politisk nøytralt organ som jobber for at barn og unge skal få si sin mening, bli hørt og 
ha innflytelse i saker som angår barn og ungdom. Samtidig er RUR et rådgivende organ som taler 
barn og unges sak for politikere og administrasjon i Rødøy kommune.  

2.3 RUR jobber for at det skal være godt å vokse opp i Rødøy kommune og kan på eget initiativ ta opp 
saker som opptar barn og ungdom.  

2.4 Arrangement i regi av RUR skal, så godt det lar seg gjøre, tilrettelegges for at ungdom fra hele 
kommunen kan være med. Alle arrangement i regi av RUR skal være rusfrie.  

2.5  Representantene i rådet skal opprettholde en god dialog med elever i sin respektive gruppe, og 
representere disse på best mulig måte. 

 

§ 3 Sammensetning og valg 

3.1 Rådet består av ungdom i alderen 12-19år og er sammensatt av en representant fra hver 
ungdomsskole i kommunen og en representant fra videregående skole, samt personlig vara for 
hver av disse. Representantene velges for ett skoleår av gangen. Ved skoleårets slutt stemmer 
alle ungdomsskoleelevene i kommunen over hvilke to av rådets medlemmer som fortsetter i 
rådet kommende skoleår, samt hvem som skal være vara for hver av disse. 

3.2  Det skal gjøres demokratiske valg på skolene blant kandidatene fra ungdomsskolene som ønsker 
å sitte i rådet. Skolene plikter å ta hensyn til representasjon av begge kjønn. Kandidatene fra 
videregående som ønsker å sitte i rådet må sende mail til rådet innen siste møte i nåværende 
ungdomsråd. Det vil da være demokratisk valg i rådet om hvem av kandidatene som skal 
representere videregåendeelever i rådet kommende periode. Kandidatene oppfordres til å si noe 
om hvorfor de ønsker å sitte i RUR, slik at elevene har et utgangspunkt når de skal stemme.  

3.3 RUR velger selv leder og nestleder, og fordeler arbeidsoppgaver i rådet.  

 

§ 4 Møtene i ungdomsrådet 

4.1  Det avholdes minimum 5 møter i året, møteplan settes opp på skoleårets første møte. Møtene 
gjennomføres fortrinnsvis i skoletiden og tilpasses, etter beste evne, møter i andre kommunale 
styrer og utvalg.  

4.2  Møter i ungdomsrådet gir gyldig, politisk fravær.  

4.3 Dersom en representant er forhindret fra å møte, skal vararepresentant stille. Representanten er 
selv ansvarlig for å innkalle vararepresentant. Er begge forhindret fra å møte, skal det gis beskjed 
om forfall til sekretær så snart det lar seg gjøre. 

4. 4 Sekretær sender ut sakspapirer og innkalling til møtene minimum 1 uke før møtedato. Rådets 
medlemmer bør melde inn saker innen en uke før møtet, slik at sakene kan sendes ut med 
møteinnkallingen. Saker som går inn under eventuelt, meldes senest ved møtets begynnelse.  



4. 4 Leder har i samarbeid med sekretær ansvar for å forberede saker og lede møtene. Nestleder 
utfører leders oppgaver dersom leder er forhindret fra å stille. Representantene oppfordres til å 
presentere minimum ett saksframlegg hver i løpet av året.  

4.5 RUR er beslutningsdyktige når minimum halvparten av rådets medlemmer er til stede. Vedtak 
treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet kan leder benytte sin dobbeltstemme.  

4.6 Det kan holdes ekstraordinært møte når minimum 3 av rådets medlemmer finner det nødvendig. 
Ved mindre møter, i for eksempel arbeidsgrupper, sendes referat til de øvrige medlemmene.  

4.7 Sekretær har ansvar for at det føres referat fra møtene. Utskrift sendes representantene, skolene 
i kommunen, rådmann og ordfører. Referatene oppbevares i perm på sekretærs kontor. 

 

§ 5 Rødøy kommunes forpliktelser til RUR 

5.1 Rødøy kommune stiller barne- og ungdomskoordinator til disposisjon som sekretær for 
ungdomsrådet. Sekretær har tale- og forslagsrett på møtene.  

5.2 Rødøy kommune stiller et årlig budsjett på minimum 20 000 til disposisjon for Rødøy 
ungdomsråd.  

5.3 Rødøy kommune, ved den enkelte saksbehandler, har ansvar for at saker som primært angår barn 
og unge, sendes ungdomsrådet for en eventuell uttalelse. I saker der ungdomsrådet velger å 
uttale seg, skal kommunestyret og underliggende utvalg ta med uttalelsen som ledd i sin 
saksbehandling og protokollføring. 

5.4 Kommunestyret inviterer ungdomsrådet med på minimum ett kommunestyremøte i løpet av 
året. Utover dette har ungdomsrådet v/leder tale- og forslagsrett på møtene i kommunestyret.  

5.5 Ungdomsrådet kan be politikere eller ansatte i administrasjon inn på sine møter ved behov. 
Rødøy kommune stiller med saksbehandlere fra etatene ved behov. 

5.6 Rødøy kommune dekker reise-, diett og møtegodtgjørelse til representantene, på lik linje med 
andre rådgivende organ. Billetter må tas vare på for refusjon 

 

§ 6 Skolering 

6.1 Medlemmene i ungdomsrådet får årlig tilbud om å delta på ungdomsrådskurs eller liknende. 2 av 
rådets medlemmer bør årlig reise på kurs, eller hospitering i andre medvirkningsorgan. 

 

§ 7 Vedtektsendringer 

7.1 Endringer av vedtektene kan gjøres av Rødøy ungdomsråd, med godkjenning fra kommunestyret.  

 

 

 

Vedtatt i Rødøy kommunestyre 18. april 2018, sak 019/2018 


