
Vedtekter Stovner Ungdomsråd

vedtatt i BU-sak 97/ 19 og oppdatert etter BU-sak 47/20. Lokalt reglement for råd, komiteer og utvalg
i bydels Stovner gjelder også.

1. Målsetting
1.1 Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdom og et rådgivende organ for kommunen i

spørsmål som angår deres oppvekst, levekår og fritid i Bydel Stovner.

1.2 Tiltak, planer og saker som på ulike vis angår de unge skal sendes ungdomsrådet til uttalelse

eller høring.

1.3 Ungdomsrådet skal representere bredden av Stovners ungdomsmiljø.

1.4 Ungdomsrådet skal fremme ungdommenes samlede interesser og ikke være organ for

enkeltpersoners eller særskilte interesser.

1.5 Ungdomsrådet kan selv ta opp saker som angår barn og unge i kommunen.

1.6 Ungdomsrådet fordeler egne bevilgede midler til tiltak for barn og unge. Ungdomsrådet setter

selv kriteriene for hvordan pengene skal fordeles. Kriteriene skriftfestes og gjøres kj ent

for bydelsutvalget.

1. 7 Ungdomsrådet skal inspirere ungdom på Stovner til adelta i den demokratiske prosess og

engasjere ungdom i praktisk politisk arbeid.

1.8 Ungdomsrådet skal fremme aktiviteter, skape ideer og sammen med andre organer arbeide for

nye tiltak som gagner ungdom .

1.9 Ungdomsrådet skal etterstrebe asamarbeide med andre råd i bydelen.

2. Mandat
2.1 Ungdomsrådet skal ivareta ungdommenes interesser og tale deres sak i Bydel Stovner.

2.2 Ungdomsrådet skal behandle saker av betydning for ungdom i bydelen.

2.3 Rådet gir tilrådning til BU før vedtak fattes i saker som berører ungdomsforhold i bydelen.

2.4 Ungdomsrådet oppfordres til amote i åpen halvtime i bydelsutvalget og komiteer.

2.5 Ungdomsrådet kan sette ned egne arbeidsgrupper eller utvalg som skal arbeide med
avgrensede oppgaver.

2.6 Ungdomsrådet har mulighet til å ta opp saker på eget initiativ som kan sendes til videre
behandling i bydelen. Forslag til slike saker skal leveres skriftlig og i ordlyd som
bydelsutvalget kan vedta, og sendes til AU for fastsettelse av behandlingsform. Hvis AU
avviser forslaget skal avvisningen begrunnes og legges som orienteringssak til rådet.

2.7 Ungdomsrådet skal dele informasj on om hva som blir vedtatt på møter med ungdomsmilj øet.
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3. Sammensetning og valg 

3.1 Ungdomsrådet skal bestå av inntil 11 medlemmer med følgende sammensetning på 
tidspunktet for innvalg: 
Minst en representant fra hver av bydelens fire ungdomsskoler 
Minst en representant fra Stovner VGS 
Minst en representant fra bydelens fritidsklubber 
Minst en representant fra bydelens idrettsklubber 

3.2 Alle medlemmer møter med stemmerett. Minst 6 medlemmer må møte for at Ungdomsrådet 
skal være vedtaksdyktig. 

3.3 Det rulleres på utvelgelse av bydelens ungdomsskoler, fritidsklubber og idrettsklubber. Det 
tilstrebes at rådets kontinuitet vedlikeholdes ved at ikke hele rådet skiftes ut hver gang. 
Representantene velges for to år av gangen. 

3.4 Representantene må ha bostedsadresse i Bydel Stovner. De må ha fylt 12 år og ikke mer enn 
17 år det året de velges.  

3.5 Ungdomsrådet gjennomfører dialogmøte med ungdomsskoler og videregående skoler i 
bydelen senest i oktober for å rekruttere nye medlemmer. Representanter fra skoler, 
idrettsklubber og fritidsklubber sender inn søknader innen fastsatt dato til Stovner 
ungdomsråd gjennom digitalt søknadsskjema.  Ved søknadstidspunkt må søkeren velge 
hvem hen representerer. 

3.6 Avtroppende råd behandler innkomne søknader og fremmer innstilling til bydelsutvalget i sitt 
siste møte før jul.  

3.7 Medlemmer er å regnes om indirekte folkevalgte med de rettigheter og plikter som følger.  

3.8 I sitt første møte velger det nye rådet selv leder, nestleder, representanter til sentralt 
ungdomsråd og observatør i Stovner mangfold- oppvekst- og kulturkomite.  

3.9 Dersom et medlem slutter eller mister plassen sin i løpet av valgperioden, fremmer 
ungdomsrådet sak til bydelsutvalget om ny kandidat på basis av ny vurdering av tidligere 
søkere. 

3.10 Det tilstrebes å gjennomføre et sosialt treff og informasjonsmøte hvert år i januar der 
representanter blir kjent og får innføring i hva det vil si å være med i Stovner ungdomsråd.  

4. Møtekultur 
4.1 Alle må gi beskjed så snart som mulig hvis de ikke kan komme på avtalte møter. 

4.2 Oppmøteplikt – Hvis en representant ikke møter på mer enn fire møter i året, mister man 
plassen.  

4.3 Alle meninger skal høres, og man skal bli respektert selv når rådet er uenig innad.  

4.4 Mobil skal ikke brukes i møtetiden. 
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4.5 Alle skal ha lest saksdokumentene og stille forberedt til møter. 

4.6 Når rådet er med på å arrangere en aktivitet, skal medlemmene delta aktivt i planlegging og 
gjennomføring. 
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