REGLEMENT FOR UNGDOMSRÅDET I MODUM
Vedtatt av Ungdommens kommunestyre, sak 2/2011
Vedtatt av Kommunestyret, sak 44/2011
Endret ved vedtak i Modum ungdomsråd 23.3.12 og Kommunestyret sak 39/12
1.

Formål

Ungdomsrådet skal fremme barn og unges fellesinteresser i Modum. Rådet er et
samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår barn og unge.
Ungdomsrådet skal være partipolitisk uavhengig.
2.

Valg og sammensetning

Rådet skal bestå av åtte medlemmer med personlige varamedlemmer. Det skal være
to medlemmer fra hver ungdomsskole, to fra Rosthaug videregående skole og to fra
Arbeidsinstituttet avdeling Midtfylket. Alle representanter må være under 18 år på
valgtidspunktet og bosatt i Modum.
Skolene velger rådsrepresentanter med personlige varamedlemmer blant sine
elevrådsmedlemmer og varamedlemmer kort tid etter skolestart. Hver representant
sitter i to år. Ved oppstart i 2011 skal hver skole velge én representant for ett år med
vara, og én for to år med vara.
Det skal avholdes konstituerende møte i rådet innen 1. oktober hvert år. Rådet velger
selv leder og nestleder blant rådets medlemmer. Rådmannen oppnevner rådets
sekretær fra administrasjonen.
Dersom en representant bytter skole eller flytter fra kommunen mister vedkommende
plassen i rådet og vara trer inn på fast plass. Det skal da velges ny vara fra skolen.
3.

Oppgaver

Rådmannen skal legge frem for rådet politiske saker som angår barn og unge i
Modum. Rådet kan selv ta opp slike saker og bestemmer selv behandlingsmåte.
Rådets uttalelse skal følge saksdokumentene til de kommunale organer som
viderebehandler og avgjør saken.
Rådet skal dessuten arbeide for ulike fellestiltak for barn og unge i Modum.
Elevrådene i Modum kan fremme saker for ungdomsrådet.
4.

Møter og møteinnkalling

4.1 Rådet bør møtes ca tre ganger pr halvår og skal ha møter når leder finner det
påkrevet eller minst to medlemmer krever det. Møtene skal annonseres på lik linje
med øvrige nemnder og utvalg. Møtene holdes for åpne dører.
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4.2 Møtene kan avholdes innenfor skoletiden og deltakelse vurderes som godkjent
fravær fra undervisning.
4.3 Rådet innkalles skriftlig med som regel to ukers varsel. Saksliste sendes
medlemmer, varamedlemmer og andre med møterett.
4.4 Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten (fire) av medlemmene er til stede.
Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme
avgjørende.
4.5 Sak som ikke er nevnt i innkallingen kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse
dersom møteleder eller minst to av rådets medlemmer setter seg i mot.
4.6 Ordfører og rådmann og rådets sekretær kan delta i rådets forhandlinger, men har
ikke stemmerett. Ordføreren kan la seg representere ved et annet medlem av
formannskapet og rådmannen ved en annen tjenestemann.
4.7 Utskrift av møteboka sendes medlemmene, varamedlemmene, samtlige elevråd i
Modum, kommunestyret og rådmannen.
4.8 Rådsrepresentantene skal ha møte- og talerett i elevrådet ved egen skole dersom
de ikke lenger er tillitsvalgt.
4.9 Om taushetsplikt vises til offentlighetslovens § 13 og særlovbestemmelser.
5.

Opplæring
Rådmannen skal sørge for at det gis tilstrekkelig opplæring av nye medlemmer i
rådet.

6.

Budsjett
Modum kommune bærer utgiftene til rådets virksomhet utenfor Ungdommens
kommunestyres budsjett.
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