
Reglement for Lunner  

ungdomsråd  
 

1. Valg og sammensetning 
Ungdomsrådet er opprettet i medhold av kommunelovens § 5-12 og forskrift om 

medvirkningsordninger.  

Kommunestyret oppnevner medlemmer og varamedlemmer til ungdomsrådet. Rådet skal 

bestå av opptil 19 barn og unge i alderen 11 (6. klasse) – 18 år bosatt i Lunner kommune. 

Medlemmene skal ha personlige varaer. Rådet selv velger leder og nestleder blant sine 

medlemmer. Valgperioden for ungdomsrådet er 1 år med valgperiode som følger skoleåret.  

Organisasjoner som representerer ungdom, har rett til å fremme forslag om medlemmer til 

rådet. Ungdom i alderen 15 – 18 år kan også selv søke om plass i rådet. Barne- og 

ungdomsskolene foreslår kandidater etter inndelingen under. Barn under 11 år skal høres 

gjennom elevrådene ved den enkelte skole. 

Ungdomsrådet skal bestå av: 

a) En representant fra hvert årstrinn fra hver ungdomsskole 

b) En representant fra 6.trinn og en fra 7.trinn fra hver barneskole 

c) Elevrådsleder fra hver skole 

d) Opptil to representanter i alderen 15-18år etter søknad 

e) Opptil to representanter foreslått av organisasjoner som representerer ungdom 

 

Kommunestyret utnevner to observatører som møter fast i møtene til ungdomsrådet. 

Observatørene har talerett, men ikke forslags- og stemmerett. Observatørenes funksjonstid 

følger kommunestyrets valgperiode. 

 

2. Oppgaver og myndighet 

a. Ungdomsrådet er et rådgivende organ for Lunner kommune, som skal gi barn og unge en 

arena for deltakelse og samfunnsengasjement, og en direkte innflytelse på saker som kan 

eller vil påvirke barn og unge. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barn og 

unge. Fremlegg av saker skal følge rutinen gjengitt i punkt 4.  

Rådet kan også selv ta opp saker som berører barn og unge. Det vil i hvert møte være mulig 

å ta opp saker under «åpen post». Rådmannen er ansvarlig for å forberede saker til rådet. 

Ungdomsrådet legger hvert år frem sin årsmelding for kommunestyret. 



b. Eksempler på saker som vil være aktuelt for rådet å behandle er: 

 Kommuneplan 

 Årsbudsjett og økonomiplaner 

 Plansaker som lokaliseringspolitikk og nærmiljøutvikling 

 Samferdsel og kollektivtilbud 

 kultur- og fritidstilbud 

 skolesaker 

 helsetilbud 

 medvirkning og barn og unge som ressurs 

 miljøsaker 

 Andre saker som særlig berører barn og unge 

 

c. Ungdomsrådet har myndighet til å bevilge midler til støtte for tiltak av og for barn og unge 

i Lunner kommune. Kommunestyret bestemmer gjennom budsjettbehandlingen hvor mye 

som er til disposisjon hvert år. 

 

3. Rutine for saksbehandling i rådet 
I henhold til forskrift om medvirkningsordninger etableres rutine som følger av andre ledd, for å sikre 

at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådene har 

mulighet til å påvirke utfallet av saken.  

I de saker rådet behandler, og som skal videre til kommunestyret, skal rådets uttalelse følge saken til 

kommunestyret. Uttalelsene skal også refereres i formannskapet og/eller utvalget som behandler 

saken før den behandles i kommunestyret.  

 

4. Møter 
Rådet skal ha møter etter møteplan vedtatt av kommunestyret, eller når leder eller minst 1/3 av 

medlemmene ber om det. I det første møtet hver høst gis det opplæring til ungdomsrådets 

medlemmer og skolenes elevrådskontakter. 

Rådet innkalles med to ukers varsel. Innkalling og sakspapirer legges da tilgjengelig på kommunens 

nettsider og sendes skolene for videre distribusjon til valgte medlemmer og varamedlemmer. 

Rådmannen selv, eller den som møter på vegne av rådmannen, og ordfører har møte- og talerett i 

møtene. Skolenes elevrådskontakter kan være til stede i ungdomsrådet dersom de har mulighet til 

det. De har ikke forslags- og stemmerett. 

Rådets leder, eller ved leders fravær nestleder, som leder møtene. Har både leder og nestleder forfall 

velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg.   

Rådet er vedtaksfør når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

 

Protokoll fra møte føres i henhold til kommuneloven. Protokollen godkjennes i slutten av møtet, som 

møtets siste sak. 


