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Reglement for Sarpsborg ungdomsråd 

Vedtatt av bystyret 18.06.2020

1. Valg og sammensetning

 Ungdomsrådet består av 19 medlemmer.
 Det velges en representant fra hver av de 8 ungdomsskolene og to fra hver av de 4

videregående skolene i kommunen. Representanter til ungdomsråd fra den enkelte
skole velges blant de som sitter i elevrådet.

 Tre plasser gjøres tilgjengelig for organisasjoner i kommunen som organiserer barn
og unge. Disse representeres ved Sarpsborg idrettsråd, Sarpsborg musikkråd og
Fritidsklubbene

 Organisasjonene forestår selv valg av sine representanter til ungdomsrådet.
 Fra skolene som velger mer enn én representant skal det velges representanter fra

begge kjønn. Fra skoler og organisasjoner som velger kun én representant gjøres
valgene med forbehold om Ungdomsrådets samlede kjønnsbalanse. Dersom rådet
etter at valg er gjennomført ikke oppfyller kommunelovens krav om minst åtte
medlemmer av hvert kjønn (40 prosent), avgjøres det ved loddtrekning hvilken/hvilke
skoler/organisasjoner som må foreta nyvalg og da velge en representant fra det
underrepresenterte kjønn.

 Representantene må fylle 13 år i valgåret, og kan ikke ha fylt 19 år på
valgtidspunktet. Sittende representanter som oppfyller alderskravet, kan stille til
gjenvalg.

 Ungdomsrådet velges for ett år. Valget skal gjøres innen 20. oktober. Det sittende
rådet fungerer til nytt råd er operativt.

 Valgte representanter har plikt til å delta i rådets møter hvis de ikke har gyldig forfall.
 Ungdomsrådet velger en leder og en nestleder blant rådets medlemmer og fordeler

eventuelt andre roller.
 Ungdomsrådet velger et arbeidsutvalg for ungdomsrådet. Arbeidsutvalget skal bestå

av 5 medlemmer - ungdomsrådets leder, nestleder og tre representanter som velges
blant ungdomsrådets representanter. I arbeidsutvalget skal det være minst to fra
hvert kjønn.

 Bystyret i Sarpsborg velger én bystyrerepresentant med vararepresentanter som har
møteplikt og talerett på rådsmøtene. Bystyrerepresentanten velges for fire år.

2. Formål
Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og
beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for Sarpsborg kommune.
Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i
alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.
Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig.

3. Arbeids- og ansvarsområde

Møter og saksbehandling

 Ungdomsrådets møter berammes for ett år om gangen – til vanlig slik at det oppnås
hensiktsmessig saksgang knyttet til andre politiske møter, råd og utvalg. Rådet skal
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også ha møter hvis lederen av rådet finner det nødvendig eller når minst en tredjedel 
av rådets medlemmer krever det. 

 Ungdomsrådets leder setter opp saksliste for møtene i samarbeid med nestleder,
eventuelt andre aktuelle representanter, rådets koordinator og politisk kontaktperson.
Saksliste og saksdokumenter skal foreligge ved møteinnkalling.

 Ungdomsrådet får innkalling til møter med minst 7 dagers varsel.
 Dersom 2/3 av medlemmene inkludert rådets leder samtykker til det, kan rådet

behandle saker selv om de er sendt ut senere enn fristen, eller ikke står på
sakslisten.

 Ungdomsrådet kan treffe vedtak når minst halvparten av medlemmene har vært til
stede under behandlingen i aktuell sak.

 Ungdomsrådsmøtene skal ledes av rådets leder eller nestleder.

Rutiner for involvering 

 Ungdomsrådet tildeles saker via fordelingsutvalget og kommunedirektøren. Rådet
jobber også med saker de selv setter på dagsorden.

 Ungdomsrådet skal motta sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at
uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet i saken.

 Rådet kan be om møter med kommunedirektør eller andre i administrasjonen, når
rådet har saker til behandling som de ønsker å drøfte med administrasjonen.

Myndighet

 Ungdomsrådet kan inviteres til å være med å fordele søknadsbaserte midler til
prosjekter i kommunen.

 Ungdomsrådet gis inntil 10 minutter taletid ved oppstart av bystyremøter og
utvalgsmøter, etter avtale med ordfører eller utvalgsleder. Ønske om å benytte taletid
meddeles politisk sekretariat senest to dager før møtet.

 Ungdomsrådet inviteres en gang i året til bystyret for å presentere sitt arbeid.
 Rådet skal hvert år legge frem årsmelding om sin virksomhet til bystyret.

Sekretariat

 En koordinator ansatt i kommuneområde oppvekst skal ta seg av nødvendige
praktiske forhold og være sekretær for Ungdomsrådet.

 Koordinatoren skal sørge for at medlemmene får den informasjonen og hjelpen de
trenger for å kunne vurdere og følge opp ulike saker.

 Koordinatoren har budsjettansvar for Ungdomsrådets økonomi.
 Koordinatoren for Ungdomsrådet skal utgjøre et bindeledd mellom Ungdomsrådet og

kommunens administrasjon og politikere.

Godtgjøring

 Medlemmer i rådet gis en møtegodtgjøring for deltakelse i ungdomsråd og
arbeidsutvalg og i andre politiske organer der de representerer Ungdomsrådet.

o Godtgjøring pr møte fastsettes slik;
 Leder – 0,5 o/oo av ordførerens godtgjøring (utgjør pt kr 570)
 Nestleder – 0,4 o/oo av ordførerens godtgjøring (pt kr 460)
 Medlem – 0,3 o/oo av ordførerens godtgjøring (pt kr 340)

 Medlemmer har rett til å få dekket utgifter til reise i forbindelse med arbeid i
ungdomsrådet dersom dette foregår utenfor Sarpsborg.
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 Det gis ikke skyssgodtgjøring i forbindelse med møter som det gis møtegodtgjøring
for, og som finner sted i Sarpsborg.

Endringer i reglement 

 Endringer i reglementet skal vedtas av Sarpsborg bystyre.


