
Nye retningslinjer
Larvik ungdomsråd

VEDTATT 24.03.2021 i sak KST-036/21 iht. Forskrift om kommunale og 
fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom 
(forskrift om medvirkningsordninger, kunngjort 17. juni 2019.



FORMÅL OG MANDAT

Ungdomsrådet skal:

A. sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom gjennom ungdomsrådet
eller annet medvirkningsorgan for ungdom i alle saker som gjelder dem

B. være talerør for barn og unge i Larvik kommune

RÅDETS SAMMENSETNING, REKRUTTERING OG VALG

Ungdomsrådet skal bestå av:

A. Maksimalt 15 representanter
B. Det skal tilstrebes at Ungdomsrådet er bredt representert på:

a. Alder innenfor målgruppen
b. Geografisk bosted i Larvik.
c. Kjønn
d. Kulturbakgrunn.

C. Medlem sitter som representant i ungdomsrådet i 2 år. Ved spesielle årsaker kan
man søke om fritak for resten av perioden.

D. Rådets leder velges av medlemmene i ungdomsrådet.
E. Rådsleder og nestleder velges på nytt hvert andre år.

RÅDETS OPPGAVER SKAL VÆRE Å:

A. legge til rette for medvirkning fra byens ungdommer, f.eks. gjennom samarbeid med
skolenes elevråd og/eller dialogkonferanser

B. være høringsorgan for politiske saker som berører barn og unge, og skal gi innspill til
kommuneadministrasjonen i saker som er av betydning for barn og unge

C. selv ha mulighet til å velge saker de vil behandle
D. hvert år utarbeide årsmelding om sin virksomhet. Meldingen legges frem for

kommunestyret.
E. rådets leder skal ha anledning til å anmode kommunestyret om å få uttale seg i

særskilte saker

MØTER (hyppighet og form)

A. Avholde møter i sammenheng med oppsatt politisk møtekalender.
B. Medlemmer må ha fysisk tilstedeværelse
C. Rådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
D. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall.



E. Kommunedirektøren utpeker en person fra administrasjonen som har ansvar for å
følge opp rådet og stille som kommunedirektørens representant i rådets møter.

F. Rådets møter annonseres og gjennomføres som åpne møter, tilgjengelig for
publikum med mindre det gjelder saker som er underlagt taushetsplikt, eller hvor
andre personvernhensyn tilsier dette.

G. Protokoll fra rådets møter skal følge saksdokumentene til de kommunale organ som
tar den endelige avgjørelsen i de sakene rådet får til behandling.

H. Møtegodtgjørelse utbetales etter gjeldende satser vedtatt av kommunestyret.

FORFALL

A. Medlemmer melder avbud til sekretær i god tid før rådsmøter.
B. Sekretær innkaller vararepresentanter




