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Vedtekter for Tana ungdomsråd 
Vedtektene er utarbeidet i samsvar med “Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for 
eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger) 
fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2019 med hjemmel i lov 22. 
juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner § 5-12. 
 
Formål 
Vedtektene skal sikre ungdom en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning gjennom Tana 
ungdomsråd i saker som angår dem. 
 
Oppgaver 
Tana ungdomsråd er rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som 
gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret forelegge for dem. Kommunestyret skal 
etablere rutiner som sikrer at ungdomsrådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 
saksbehandlingen at uttalelsene fra ungdomsrådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. 
Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 
  
Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.  
Ungdomsrådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. Ungdomsrådet kan heller 
ikke få delegert vedtaksmyndighet.  
 
Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide årsmelding som skal legges frem for kommunestyret. 
 
Ungdomsrådet kan få tildelt budsjettmidler. Ungdomsrådet innstiller disponeringene som 
ordfører har fullmakt til å vedta.  
 
Organisering og sammensetning 
Tana ungdomsråd oppnevnes av kommunestyret som et fast utvalg i henhold til § 5-12 i 
kommuneloven. Medlemmene i Tana ungdomsråd velges hvert år etter skolestart, og virker til 
nytt råd er valgt. Det velges varamedlemmer til ungdomsrådet som ikke er personlig. 
 
Tana ungdomsråd sammensettes slik:  
To medlemmer fra hver av skolene Deanu sámeskuvla, Tanabru skole og Tana Montesorriskole. 
Ett medlem fra Tana videregående skole. Ett medlem fra LOSA. Ett medlem fra den kommunale 
fritidsklubben. De skolene som nominerer to medlemmer, skal ha ett medlem av hvert 
kjønn.  Ungdomsrådet kan ha medlem som ikke er skoleelev. Ungdom skal på valgtidspunktet 
ikke ha fylt 19 år 
 
Medlem fratrer dersom det går på skole i annen kommune. Nytt medlem skal velges av samme 
kjønn. 
 
 
 



Valget foregår slik: 
Elevene ved hver enkelt skole og medlemmene i fritidsklubben kommer med forslag til 
kandidater. Kandidatlistene blir satt ut på kommunens hjemmeside for ”e-valg” for ungdommen 
av kommunen. 
 
Kandidatlistene knyttes til den enkelte enhet (skole og fritidsklubben). 
Ungdommene stemmer frem sin kandidat fra den enkelte enhet. Stemmeopptelling foretas av 
rådmannen.  
 
Dersom det skal nomineres to kandidater så skal stemmeopptellingen skje slik at den jenta og 
den gutten med flest stemmer blir nominerte som faste medlemmer. Den av de øvrige 
kandidatene som har fått flest stemmer nomineres som varamedlem for de to faste medlemmene. 
 
Dersom det skal nomineres en kandidat så skal stemmeopptellingen skje ved at den kandidaten 
med flest stemmer nomineres som fast medlem av ungdomsrådet. Kandidaten med nest flest 
stemmer blir nominert som varamedlem for det faste medlemmet. 
 
Ungdomsrådet velger selv sin leder og nestleder blant de valgte medlemmene. Ungdomsrådet 
velger selv sine representanter for møtedeltakelse i kommunestyret og utvalgene. 
 
Ungdomsrådet har møte- og talerett i kommunestyret med to representanter og øvrige 
hovedutvalg med en representant. Møteinnkalling og sakspapirer sendes ungdomsrådet på 
samme måte som til folkevalgte representanter. 
 
Ungdomsrådets møter 
a) Ungdomsrådet skal ha møter når lederen finner det påkrevet, eller når minst to av 
medlemmene ønsker det. 
b) Ungdomsrådet innkalles skriftlig med minst en ukes varsel. 
c) Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstedet. 
Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme 
avgjørende. 
j) Det skal føres møtebok, og utskrift fra møteboka skal sendes medlemmene i Ungdomsrådet. 
Saksfremlegg og vedtaket i ungdomsrådet skal sendes alle medlemmene i ungdomsrådet 
og legges ut på kommunens hjemmeside. 
 
Rådmannen har ansvar for å bistå ungdomsrådet med tilrettelegging, sekretariatsfunksjon og 
opplæringstiltak etter behov og ønsker fra ungdomsrådet. 
 
Ungdomsrådet skal få opplæring i forhold til de oppgaver som de har. Det gjelder særlig 
møteledelse, tale- og debatteknikk, lobbyering, PR og pressearbeid, gruppeprosesser, 
kommuneorganisasjonen, kommunal saksbehandling og kreative prosesser. 
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