Vedtekter for Åfjord Ungdomsråd
§ 1 Målsetting, rettigheter og oppgaver
1.1. Åfjord Ungdomsråd skal være et partipolitisk uavhengig organ. Rådet skal jobbe for å gi ungdom
større innflytelse i kommunen. Rådet skal fremme ungdommenes sak i de kommunale organene,
samt jobbe for at Åfjord skal bli et bedre sted å bo for ungdom.
1.2. Rettigheter og oppgaver for ungdomsrådet
 fremme barn og unges interesser
 hjelpe barn og unge å bli hørt på arenaer der beslutninger tas
 være høringsorgan i og uttale seg om saker som berører barn og unge
 fremme saker som angår barn og unge for politisk behandling

§ 2 Sammensetning og valgordning
2.1 Åfjord Ungdomsråd består av 12 medlemmer. Medlemmene fra skolene må være mellom 13 og
20 år i det året de blir valgt. Ungdomsrådet skal bestå av:
Elevrådsleder samt en valgt representant fra Åset skole
Elevrådsleder samt en valgt representant fra Stokksund oppvekstsenter
Elevrådsleder samt en valgt representant fra Åfjord videregående skole
Elevrådsleder samt en valgt representant fra Brandsfjord skole
Elevrådsleder samt en valgt representant fra Sør-Roan skole
To politisk valgte fra kommunestyrets medlemmer velges for valgperioden.
Lederen av elevrådet på hver enkelt skole er automatisk medlem i ungdomsrådet så fremt denne er
fylt 13 år. Det andre medlemmet velges fritt fra skolen, fortrinnsvis fra 8. eller 9.trinn. Skolene velger
personlig varamedlem for hver av representantene. Dette må skje før 1. september hvert skoleår.
2.2 Medlemmene av ungdomsrådet velges for ett skoleår. Det oppfordres til at man etterstreber å få
gjenvalgt minst ett medlem fra hver skole. Elever som søker skole på våren (10. klassetrinn og
videregående skole) må gi beskjed dersom det er sannsynlig at de vil flytte fra kommunen.
2.3. Perioden i ungdomsrådet følger skoleåret. Konstituerende møte avholdes på Åfjord rådhus innen
1. september hvert år. Ungdomsrådets første møte brukes til å bli kjent med hverandre, samt få
informasjon om funksjoner og forventninger til medlemmene og rådet.
I det første møtet velges leder og nestleder til ungdomsrådet.
Rådmannen har det øverste ansvaret for at rådet har sekretær. I praksis vil servicetorget stille med
sekretæren, og det er servicetorget sitt ansvar å følge opp sekretærfunksjonen. Kasserer oppnevnes
for eventuelle konkrete prosjekter. I så fall oppnevnes kasserer for hvert enkelt prosjekt. Personvalg
skjer ved alminnelig flertall. Dersom det er mer enn en kandidat til et verv, skal valget skje skriftlig.

§ 3 Møtevirksomhet og økonomi
3.1 Ungdomsrådet skal ha møter regelmessig og ved behov. Innkalling til møtene, med saksliste og
eventuelle andre sakspapirer, sendes ut minst en uke før møtet. Lederen kaller inn til møtene. Kun
det første konstituerende møtet må avholdes på rådhuset. Ungdomsrådet sørger selv for å
bestemme møtested for sine møter. Ungdomsrådet kan også avholde møter ved videokonferanser
eller lignende dersom man finner det nødvendig.
3.2 Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Rådet er
vedtaksfør når minst fem ungdomsmedlemmer er til stede.
3.3 Det nye ungdomsrådet skal avholde sitt første møte innen 1. september, etter at medlemmene
er valgt. Sekretæren og de politisk valgte representantene er ansvarlig for innkalling til det første
møtet.
3.4 Kommunestyret bevilger penger til drift av ungdomsrådet. Det skjer ved den årlige
budsjettbehandlingen. Ungdomsrådet disponerer midlene. Pengene kan brukes til iverksetting av
tiltak for ungdom eller tildeles lag/organisasjoner som jobber for ungdom.
3.5 Ungdomsrådet utarbeider melding om virksomheten sin. Det gjøres i slutten av hver periode.
Årsmeldingen sendes kommunestyret og alle rådets medlemmer. Årsmeldingen vedtas av
ungdomsrådet i deres siste møte for perioden.

§ 4 Tale-/forslags-/stemmerett
Internt:
De ti ungdomsmedlemmene i rådet har tale-, forslags- og stemmerett.
De to politisk valgte medlemmene har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett
Lederen i ungdomsrådet kan invitere andre til møtene.

Eksternt:
Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyre- og formannskapsmøter.
Ungdomsrådet har forslagsrett overfor kommunestyre/formannskap i alle saker.

§ 5 Vedtektsendringer og ekskludering
5.1 Forslag til endring av vedtektene kan legges fram hvis 2/3 av ungdomsrådet krever det.
Kommunestyret vedtar vedtektene.
5.2 Medlemmer som ikke forholder seg til vedtektene, eller som ikke stiller til møtene uten å varsle
på forhånd, kan ekskluderes av ungdomsrådet. Vararepresentanten overtar plassen. Det velges
deretter et nytt varamedlem.

