
Vedtekter til ungdommens bystyre (UBY) i Sarpsborg  

§ 01. Målsettingen med UBY er å gjøre ungdommen bevisst på hvordan lokaldemokratiet 

fungerer. Dette skal skje gjennom egne erfaringer.  

§ 02. UBY vil gjennom egne uttalelser og egne økonomiske påvirkninger være med å prege 

lokalmiljøet og det som skjer i Sarpsborg kommune.  

§ 03. UBY skal være partipolitisk uavhengig. 

§ 04. UBY skal fordele et årlig beløp etter hva de synes er viktig å prioritere. Beløpet 

fastsettes av Sarpsborg kommune.  

§ 05. § 5 UBY skal bestå av to representanter fra elevrådene ved de 18 barne- og 

ungdomsskolene og de fire videregående skolene i Sarpsborg, til sammen 44 representanter. 

§ 06. Elevrådsleder på hver skole bør velges som representant til UBY. De øvrige 

representantene skal velges av elevrådet. Minst en av representantene må sitte i elevrådet. 

UBYs representanter må være bosatt i Sarpsborg. 

§ 07. Representantene til UBY velges for ett år av gangen med personlig vararepresentant.  

§ 8. UBY velger et formannskap som skal bestå av 5 medlemmer. Formannskapet er ansvarlig 

for driften av UBY mellom hvert bystyremøte. Formannskapet er ansvarlig for å gjennomføre 

de oppgavene som blir delegert til dem av bystyret. Formannskapet har fullmakt til å uttale 

seg på vegne av UBY i saker hvor UBY ikke har hatt anledning til å uttale seg. 

§ 09. UBY velger ordfører og varaordfører blant formannskapets medlemmer. Ordfører 

representerer UBY utad og kan uttale seg på vegne av UBY og formannskapet. Varaordfører 

trer inn i ordførers sted når ordfører har forfall. 

§ 10. UBY skal ha møter på tidspunkt de selv har vedtatt, når ordfører finner det nødvendig, 

eller når et medlem ønsker det.  

§ 11. Ordfører setter opp sakliste for de enkelte møtene i samarbeid med varaordfører. 

Sakliste skal foreligge ved innkalling.  

§ 12. UBY får innkalling med minst 14 dagers varsel. Dersom alle representanter er enige om 

det, kan en behandle saker selv om de er sendt ut senere enn fristen.  

§ 13. UBY er beslutningsdyktig når minst 1/3 av representantene er tilstede. Dersom valgt 

representant har forfall, trer valgt vararepresentant inn i dennes sted. 

§ 14. Møtene i UBY skal ledes av ordføreren eller varaordføreren. Dersom begge to har 

forfall, overtar en av formannskapsrepresentantene.  

§ 15. Representantene i UBY har plikt til å delta på hvert bystyremøte med mindre det 

foreligger en gyldig grunn til forfall.  



Etter at møtet er satt, kan ingen forlate møtet uten å ha meldt fra til ordfører på forhånd. 

Representanter som unnlater å møte uten grunn og uten å si ifra, tas opp til vurdering. 

Representanter som viser liten interesse for arbeidet i UBY kan bli utestengt.  

§ 16. Representantene har rett til å få refundert reiseutgifter i forbindelse med møter i UBY. 

Original bussbillett eller tilsvarende må leveres voksenkontakten for UBY. 

§ 17.  Voksenkontakten for UBY skal utgjøre et bindeledd mellom UBY og kommunens 

administrasjon og politikere. Voksenkontakten skal ta seg av nødvendige praktiske forhold 

knyttet til aktivitene i UBY og være sekretær for UBY og formannskapet. Det er en viktig 

oppgave å formidle ulik informasjon til og fra UBY. Voksenkontakten har ansvar forstyring 

av bystyrets økonomi og skal jevnlig legge frem økonomisk oversikt og kopi av bilag som er 

belastet UBYs regnskap. Voksenkontakten skal tilse at aktivitene i UBY skjer innenfor 

politisk vedtatte og allmenne rammer og i tråd med de beslutningene bystyret selv har gjort. 

§ 18.  Sarpsborg kommune skal opprette arbeidsgruppe bestående av UBY ordfører, 

varaordfører, voksenkontakt for UBY og representanter for de ulike enheter i kommunen der 

hensikten er å vurdere/avklare saker som skal til behandling. Ansvaret for driften og 

organiseringen av en slik arbeidsgruppe vil ligge til voksenkontakt for UBY jfr §17. 

§19.  Frivillige organisasjoner bør brukes som høringsinstans i enkeltsaker som berører dem. 

Midler til tiltak i regi av UBY og til drift av UBY vedtas hvert år i Sarpsborg kommunes 

budsjett. 

 

 

(Revidert juni 2011 etter vedtak gjort av bystyret 16.06.2011). 

 


