
     VEDTEKTER FOR TRÆNA UNGDOMSRÅD 

 

§  1  Forankring 

Træna ungdomsråd er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-12.  
 
 
§ 2  Formål 

Træna ungdomsråd er et rådgivende organ for Træna kommune i alle saker som 
gjelder barn og ungdom, og skal sikre medvirkning fra ungdom i Træna kommune. 
Ungdomsrådet skal fremme barn og unges interesse, og tale deres sak i Træna  
kommune. 

 

     § 3  Funksjon og oppgaver 

Træna ungdomsråd skal forelegges alle saker som gjelder barn og ungdom, herunder 
budsjett og planer, og har rett til å uttale seg i sakene. Sakene skal legges fram så tidlig 
at uttalelser fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av sakene. Rådet kan ta opp 
saker på eget initiativ. 
Representantene fra ungdomsrådet skal være et bindeledd mellom elevråd og 
ungdomsrådet. Rådet er partipolitisk uavhengig. 
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 
Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding om sin virksomhet som legges fram for 
kommunestyret. 

 

§ 4  Organisering, sammensetning og valg 

       Træna ungdomsråd skal bestå av fem representanter, disse skal velges blant elever fra 
videregående, ungdomstrinnet og mellomtrinnet. Representantene må være mellom 
12-18 år (fyller det året man velges for), og hvert enkelt kjønn skal være representert. 

       Det skal velges personlige varamedlemmer for representantene, og hvert medlem skal 

holde sin vara opplyst om rådets virksomhet. Ungdomsrådet konstituerer seg selv, med 

leder og nestleder.  

       Administrasjonen stiller med sekretær for ungdomsrådet, denne funksjonen ivaretas av 

oppvekstsektoren. Sekretæren har forslags- og talerett. 

        

       Kommunestyret skal velge én representant, med vara, som har møteplikt og talerett på     

rådsmøtene. Den politisk valgte representanten velges for fire år.  

       Ungdomsrådet har valgperiode på ett år. Ved første valg så velges representantene for 

1 ½ år for å få noe kontinuitet i rådet. Ungdomsrådets funksjonstid følger skoleåret, og 

nytt valg foretas innen utgangen av september. 

 

 



      § 5 Møter og saksbehandlingsregler 

Træna ungdomsråd avholder møter etter behov, men skal ha minimum 6 møter pr. år. 
Møtene bør avholdes minimum 2 uker før møter oppsatt i politisk møtekalender slik at 
innspill og saker kan meldes inn. 
Minst halvparten av de stemmeberettigede må være til stede på møtene for at 

rådet skal være vedtaksdyktig. Ved stemmelikhet har møteleder 

dobbeltstemme. Det skal føres protokoll fra møtene i rådet. 

 
 

      § 6   Møte og talerett i andre organer 

Træna ungdomsråd kan gis inntil 5 minutter taletid ved oppstart av 

kommunestyremøter  og komitemøter, og inviteres en gang i året til kommunestyret 

for å presentere sitt arbeid. Dersom taletid ønskes benyttet skal dette meddeles 

politisk sekretariat senest to dager før møtet. 

Rådet kan be om møter med rådmannen, eller andre i administrasjonen, når 

rådet har saker som de ønsker å drøfte med administrative ledelse. 
 

 

       § 8   Økonomi 

Træna ungdomsråd disponerer selv de midlene Træna kommunestyre bevilger. 

Rådets sekretær skal til enhver tid ha oversikt over økonomisk status. 

  

 

       § 9   Godtgjøring 

Medlemmer gis en møtegodtgjøring på kr. 250,- for deltakelse på rådsmøte,  

formannskapsmøte og kommunestyremøte. 

Billigste reisemåte til og fra møtene dekkes i henhold til Træna kommunens 

godtgjøringsreglement for folkevalgte. 

Bestemmelsene ovenfor gjelder også for varamedlemmer som deltar på møtene for 

et fast medlem som melder forfall. 

  

 

     § 10   Sekretariat 

     Oppvekstsektoren ivaretar sekretariatsfunksjonen for rådet. 
 

 

 



      § 11   Vedtektsendring 

Forslag til vedtektsendringer skal behandles av årsmøtet, og skal fremmes minst 30 

dager før årsmøtet. Det skal være 2/3 flertall for at et forslag til endring av 

vedtektene fremmes for kommunestyret for vedtak. 

 

 


