Reglement for
Risør ungdomsråd (RUR)

Vedtatt av Risør bystyre 30.01.2020
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Formål
Risør ungdomsråd (RUR) er et talerør for barn og unge i Risør, og skal sikre bred, åpen
og tilgjengelig medvirkning fra barn og unge i saker som angår dem.
RUR er et høringsorgan for politiske saker som berører barn og unge, og skal gi råd og
innspill til kommuneadministrasjonen i saker som er av betydning for barn og unge.
RUR er partipolitisk og organisasjonsmessig uavhengig.
Rådet skal være et sted der unge kan lære om demokrati og politiske prosesser, slik at
de involveres i samfunnsutviklingen.
Barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt er hjemlet i FNs barnekonvensjon
om barnets rettigheter artikkel 12. Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi
uttrykk for sine synspunkter som berører det, og at barnets synspunkter skal tillegges
behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
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Hjemmel
Reglementet for ungdomsråd er fastsatt med hjemmel i kommuneloven § 5-12 (2018)
Forskrift om medvirkningsorganer (juni 2019)
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Valg og sammensetning
RUR består av seks medlemmer med personlige varamedlemmer som alle utnevnes av
elevrådene på ungdomsskolen og Risør videregående skole, fortrinnsvis elevrådsleder
og nestleder. Hvis ingen fra skolens elevråd ønsker å være i ungdomsrådet, åpnes det
for andre kandidater fra skolen. Det av holdes da valg på aktuell skole.
3.2 RUR velges av bystyret. 1
3.3 3 av medlemmene velges fra ungdomsskolen og 3 fra videregående skole.
3.4 Medlemmene i rådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år 2
3.5 Funksjonstiden i RUR er 2 år. 1 år dersom eleven er avgangselev, eller fyller 19 år i
løpet av skoleåret. Representantene velges slik at halve rådet skiftes ut hvert år.
3.6 Det skal være lik kjønnsfordeling.
3.7 Medlemmer kan gjenvelges.
3.8 Innen 20. august melder rådets sekretær inn til elevrådene hvor mange representanter
som skal velges fra den enkelte skole.
3.9 Elevrådene på skolene tar ansvar for valg av representanter til RUR på første
elevrådsmøte hvert skoleår i samråd med elevrådskontakten.
3.10 Hver skole skal ha valgt og meldt inn representanter innen 10. september.
Elevrådene sender referat fra valget med vedtak til rådets sekretær.
3.11 Rådet konstituerer seg selv. Det vil si at leder og nestleder velges av rådet for ett år av
gangen. 3
3.12 Rådsmedlemmene må være bosatt i Risør kommune
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Jf. kommunelovens §5-12, 1 ledd
Jf. Kommuneloven §5-12
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Forskrift om medvirkningsorganer§3 tredje ledd
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Arbeidsområde
RUR er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som
gjelder barn og unge. 4
Sakene skal legges frem for RUR i god tid før beslutning fattes. Det betyr at i alle saker
som angår barn og unge har saksansvarlig ansvar for at RUR blir tatt med på råd på et
så tidlig tidspunkt at RUR får en reell mulighet til å drøfte saken før den ferdigstilles.
RUR kan også selv ta opp saker som gjelder barn og unge.
RUR har rett til å uttale seg i saker som skal til politisk behandling. Dette gjøres i form
av skriftlig uttalelse/protokoll fra møtene som følger saken når den går til politisk
behandling
RUR har tale- og forslagsrett i alle politiske organer som behandler saker som vedrører
ban og ungdom. Denne retten skal ivaretas av rådets leder. Lederen kan i den enkelte
sak delegere taleretten til et annet medlem i rådet. Taleretten skal bare kunne benyttes
adskilt fra ordskiftet i bystyret. Det vil si forberedte innlegg.
RUR velger et arbeidsutvalg bestående av tre personer. Leder og nestleder skal være
med i arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget fungerer som høringsinstans i periodene mellom
møtene i RUR.
RURs møter
Sekretær innkaller til møtene i samråd med rådets leder, i samsvar med vedtatt
møteplan.
RUR holder møter minimum 5 ganger per år.
Innkalling til møtene med saksliste skjer fra sekretær med minimum en ukes varsel.
Sakslisten legges også ut på internett via kommunens hjemmeside.
Protokoll fra møtet skal godkjennes av rådet i det påfølgende møte.
Ved stemmelikhet er rådets leders stemme avgjørende
RUR kan invitere politikere, administrasjonen eller andre samarbeidspartnere til
møtene
Møtene i RUR er åpne.
Ordfører og rådmann, eller deres representanter, har talerett i RURs møter
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Sekretariat
Rådmannen har ansvar for at RUR får tilfredsstillende sekretariat.
Sekretariatet skal holde RUR informert om saker som er av viktighet for rådet.
Sekretariatet skal legge til rette for opplæring av rådets medlemmer og
varamedlemmer.
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Årsmelding
RUR skal hvert år utarbeide en melding om sin virksomhet.
Årsmeldingen skal legges fram for bystyret.
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Møtegodtgjøring
Ungdomsrådets medlemmer tilstås møtegodtgjøring i samsvar med kommunens reglement
for arbeidsgodtgjøringer.
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Jf. Kommuneloven §5-12
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Økonomi
Kommunen dekker utgiftene til RUR møter på vanlig måte.
Rådet kan i tillegg gis eget budsjett i forbindelse med kommunens ordinære
budsjettbehandling.
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Endring av reglement
10.1 Dette reglement kan bare endres ved vedtak i bystyret.
10.2 RUR har rett til å uttale seg ved alle forslag til endringer av reglementet.

