
Vedtekter for Våler Ungdomsråd (VUR)   
Vedtatt i kommunestyret 07.02.2022 

 

§1 Mandat, formål og oppgaver 
1.1. Organet skal hete Våler Ungdomsråd (VUR) 
1.2. Formål 

• Gi ungdom større innflytelse.  
• Ungdomsrådet skal være en aktiv medspiller til de kommunale organer for å 

utvikle Våler til et godt sted å bo, med miljøer som fremmer identitet, toleranse, 
livskvalitet og samhørighet.  

• Gi ungdommen en reel mulighet til medbestemmelse og bidra til å øke 
ungdommens samfunnsengasjement gjennom demokratiske prosesser. 

1.3. Oppgaver og rettigheter for ungdomsrådet er blant annet: 
• Fremme ungdommens interesser.  
• Hjelpe unge å bli hørt der beslutninger tas. 
• Være høringsorgan i de saker som berører ungdom. 
• Kontrollere om de kommunale organer jobber etter ungdommens prioriteringer i 

saker som berører ungdom og deres miljø. 
• Disponere og fordele eventuelt bevilgede midler til tiltak for barn og unge. 
• Forvalte ungdommens rentefond etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret. 
• Velge representanter til ungdommens fylkesting. 

1.4. Møte- og  talerett 
Ungdomsrådets leder, eventuelt dennes stedfortreder, har møte- og talerett i 
kommunestyret og andre kommunale organ i saker der rådet har avgitt skriftlig 
uttalelse.  

§2 Ungdomsrådet bør være et partipolitisk uavhengig organ 
Valg til ungdomsrådet bør gjennomføres som avtalevalg, og representanter fremmet av 
ungdommens organisasjoner bør foretrekkes.  Kommunestyret skal likevel sikre spredning i 
representasjon i alder og bakgrunn dersom forslaget fra ungdommens organisasjoner  ikke 
ivaretar dette. 

§3 Samarbeid 

Det avholdes dialogmøte mellom ordfører, utvalgsledere og ungdomsråd minst en gang i 
året, fortrinnsvis tidlig i arbeidsåret.  Ordfører kaller inn til møtet i samråd med leder av 
ungdomsrådet. 

 

§4 Godtgjøring. 

Medlemmer av ungdomsrådet har rett på godtgjøring for sine møter i rådet. (Kom loven §8-
4) Godgjøringen følger de generelle retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Det utbetales 
ikke godgjøring for møter ut over rådets møter. 



§5 Valg, sammensetning, funksjon og funksjonstid 

5.1 Kommunestyret velger medlemmene ungdomsrådet. Valget skjer etter 
 reglene i kommunelovens kapittel 7, og skal fortrinnsvis foregå som avtalevalg. 

5.2 Organisasjoner som representerer ungdom, sittende ungdomsråd samt elevråd ved 
Våler ungdomsskole og Solør videregående skole har rett til å fremme forslag til 
 medlemmer av Ungdomsrådet. Kandidater til ungdomsrådet i Våler må være 
 registrert bosatt i Våler kommune og kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.  

5.3 Rådet velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene på første møte etter at 
 rådet er valgt. (Forskrift om medvirkningsorganer, §3, 3. ledd) 

5.4 Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar ordning for sekretariat, 
 fastsetter eller endrer saksbehandlingsreglene og vedtar budsjett for dem. (Forskrift 
 om medvirkningsorganer, §2, 2. ledd) 

 

5.5 Ungdomsrådet skal bestå av 7 medlemmer og minst like mange 
 varamedlemmer,  

5.6 Lik representasjon mellom kjønnene er ønskelig, og hvert kjønn skal minimum være 
 representert med 40% av både medlemmer og varamedlemmer. 

5.7 Ungdomsrådet velges for en periode på to år, i valgår foretas valget i det 
 konstituerende møtet, øvrige år i andre møte på høsten. 

5.8 Ungdomsrådet skal være i funksjon inntil nytt råd er valgt. 

  

§6 KONTAKTPERSON 
 

6.1 Rådmannen har ansvar for ungdomsrådets tilknytning til kommunen og peker 
 ut en veileder for rådet.  
6.2  Veileders oppgaver er:  

• Bistå ungdomsrådet med å etablere nødvendige kontakter med 
kommunale organer.  

• Sørge for at kommunale saksbehandlere møter ved rådets behandling  av 
viktige saker. 

• I samarbeid med politisk sekretær, utøve sekretariatsfunksjoner for 
ungdomsrådet.  

• Ha ansvar for at medlemmer og varamedlemmer tilbys tilstrekkelig 
opplæring, jfr.§9.  

• Saksbehandle og saksutrede aktuelle saker som ungdomsrådet ønsker 
behandlet 

• Veilede og å gi råd 

 



§7 Møtevirksomhet 

7.1  Ungdomsrådet holder møte når  
• Organet selv eller kommunestyret vedtar det. 
• Organets leder mener det er nødvendig 
• Minst 1/3 av medlemmene krever det 

7.2 Ungdomsrådet er et folkevalgt organ, og møter gjennomføres i henhold til reglene i 
 kommuneloven kapittel 11 og kommunestyrets reglement. 
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