
Vedtekter for Melhus Ungdomsråd 2022 

  

§1 FORMÅL  

Melhus Ungdomsråd er et medvirkningsorgan som skal arbeide for å ivareta ungdommens 

interesser og tale ungdommens sak, jfr. forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 

for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom. Ungdomsrådet skal gi råd til 

kommunestyret og de politiske komiteene i saker som angår barn og unge. Ungdomsrådet 

skal og på eget initiativ fremme saker og jobbe for å bedre barn og unges hverdag i Melhus. 

    

§2 SAMMENSETNING.  

Ungdomsråd skal bestå av 10 medlemmer fordelt på: 

- To (2) representanter fra hver av kommunens ungdomsskolekretser og en (1) representant 

fra Øya ungdomsskole. 

- Inntil tre (3) medlemmer fra videregående opplæring, der en av disse skal være fra Melhus 

videregående. 

Nye medlemmer rekrutteres via tidligere medlemmer, informasjon på skolene, sosiale 

medier, fritidsklubber og lignende. Medlemmer kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet. 

Rådmannen stiller med ansvarlig for ungdomsrådet 

   

§3 KONSTITUERING.  

Ungdomsrådet velges av kommunestyret og konstituerer seg selv. Rådet skal ha en (1) leder 

og en (1) nestleder. Andre verv kan velges etter behov. 

  

 § 4 ARBEIDSFORM.  

Ungdomsrådet skal ha anledning til å uttale seg i saker som angår barn og unge. Rådet har 

møte og talerett i de ulike folkevalgte som Formannskap, Utvalg og Kommunestyre. 

Medlemmene er ansvarlige for å bringe aktuelle saker inn til rådet. Sakene bringes til 

ansvarlig for Ungdomsrådet som deretter innkaller til møter. Representantene bør spre 

informasjon om rådet i sine nærmiljøer. 

   

§ 5 ØKONOMI.  

Ungdomsrådet disponerer selv tildelte midler. 

  



§ 6 MØTEGODTGJØRELSE OG FRI FRA UNDERVISNING.  

Ungdomsrådets medlemmer skal godtgjøres iht. vedtak fra Kommunestyret. Reiseutgifter 

skal refunderes.  

Alle representantene har møteplikt. 

Oppmøte skal regnes som godkjent undervisningstid, og ikke føres som fravær fra opplæring 

jfr. Opplæringsloven og påfølgende forskrift.  

   

§ 7 ÅRSRAPPORT OG ENDRING AV VEDTEKTER.  

Ungdomsrådet skal fremlegge en årsrapport for kommunestyret rundt årsskiftet.   

 Endringer i vedtektene foreslås av rådet og vedtas av kommunestyret. 

Ungdomsrådets møter dokumenteres gjennom publiserte og arkiverte sakslister og 

møteprotokoller, på samme måte som for øvrige folkevalgte organ jf. Kommunelovens 

bestemmelser. 

 


