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Ungdomsråd - bestemmelse om antall medlemmer mm.
Utvalg
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune
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23.05.2019

Saksnummer
036/19

Rådmannens innstilling
Politisk reglement Tønsberg kommune – Del I Politisk hovedstruktur endres i pkt. 2.2.10
Ungdomsråd.
Pkt. 2.2.10 andre og nytt tredje avsnitt skal etter endringen lyde:
Ungdomsrådet i Tønsberg kommune skal ha 11 medlemmer foreslått av organisasjoner for
ungdom, herunder elevråd. Alle medlemmer skal ha personlig varamedlem.
Medlemmene til ungdomsrådet velges for 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

23.05.2019 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
Thorvald Hillestad (Sp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes, og tas opp senest i fellesnemndas møte i august.
Bent Molvær (Frp) fremmet følgende forslag:
Ungdomsrådet skal bestå av opp til 15 medlemmer.
Votering:
Hillestads utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Molvæs forslag ble etter dette ikke votert over.
FTK- 036/19 Vedtak:
Saken utsettes, og tas opp senest i fellesnemndas møte i august.
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Sammendrag:
Forslag om endring av Politisk reglement Tønsberg kommune – Del I Politisk hovedstruktur pkt.
2.2.10 Ungdomsråd etter innstilling fra nærdemokratiutvalget.
Rådmannen innstiller på at ungdomsrådet skal ha 11 medlemmer tilsvarende eldrerådet og råd for
personer med funksjonsnedsettelse. Medlemmene skal foreslås av organisasjoner for ungdom
Medlemmene velges for 2 år.

Vedlegg:
Nærdemokratiutvalg - anbefaling sammensetning og antall medlemmer ungdomsråd
Politisk reglement Tønsberg kommune - Del I Politisk hovedstruktur

Innledning – hva saken gjelder:
Fellesnemnda vedtok den 13.6.18 i FTK-022/18 Politisk reglement for Tønsberg kommune
– Del I Politisk organisering. I vedtakets punkt 4 besluttet fellesnemnda i punkt 2.2.10 i det
politiske reglementet, at antall og sammensetning medlemmer i ungdomsrådet skulle
vedtas etter forslag fra nærdemokratiutvalget.
Nærdemokratiutvalget har kommet med sin innstilling til fellesnemnda.
Faktagrunnlag:
I ny kommunelov § 5-12 er ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom
regulert tilsvarende eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse, og
fellesnemnda har besluttet at Tønsberg kommune skal ha et ungdomsråd.
Kommunestyret velger selv ungdomsrådet i en valgperiode på inntil to år. Medlemmene
skal ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet. Kommunestyret bestemmer hvor mange
medlemmer og varamedlemmer ungdomsrådet skal ha.
I sammenheng med ny kommunelov er det også vært en høring om forslag til forskrift om
kommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom (forskrift om
medvirkningsordninger). Endelig forskrift om medvirkningsordninger er ennå ikke vedtatt.
I forskriftsforslagets § 3 står det at organisasjoner for ungdom har rett til å fremme forslag
om medlemmer til ungdomsrådet, som skal representere deres interesser.
I høringsnotat til forskriftsforslaget omtales valg av medlemmer til ungdomsråd, og at
medlemmene skal velges på bakgrunn av sin erfaring som ungdom. Ungdomsrådet bør i
tråd med høringsnotatet, bestå av ungdom i forskjellig aldre, med ulik erfaring og
utdannelse for å sikre at forskjellige ungdomsgrupper blir representert.
I vedlagte notat fra behandlingen av saken i nærdemokratiutvalget, står det at
ungdomsrådene både i Re og i Tønsberg har blitt bedt om å gi innspill til antall og
sammensetning av medlemmer i ungdomsrådet i nye Tønsberg.
Begge rådene anbefalte en videreføring av dagens modell hvor det bærende prinsipp er at
de ulike ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen utnevner medlemmer. Dette
for å få en god forankring i elevrådene/skoledemokratiet og sikre god spredning
geografisk. Denne modellen har også til nå vært den mest vanlige i Norge.
For å få til at de fleste ungdomsskoler og videregående skoler i nye Tønsberg er
representert i ungdomsrådet, samt at det er en hvis sammenheng mellom skolestørrelse
og antall medlemmer i ungdomsrådet var anbefalingen et nytt ungdomsråd på totalt 13

personer.
Arbeidsutvalget for nærdemokratiordninger støttet i utgangspunktet ungdomsrådenes
forslag til sammensetningen i sitt møte 30.10.2018 – men avventet endelig behandling til
ny forskrift forelå.
Arbeidsutvalget har på grunnlag av høringsnotatet til forskrift om medvirkningsordninger
vurdert at det ikke er anledning til å bestemme en fast sammensetning av et ungdomsråd,
da det vil kunne komme i strid med retten alle ungdomsorganisasjoner har til å fremme
forslag om medlemmer. Kommunestyret skal stå fritt til å velge mellom foreslåtte
medlemmer.
Arbeidsutvalg nærdemokratiordninger vedtok 29.4.2019 på grunnlag av ny kommunelov
og høringsnotat til forskriftsforslag følgende enstemmig innstilling til fellesnemnda:
Ungdomsrådet i Tønsberg skal bestå av minimum 11 – maksimum 17 medlemmer
som
velges for 2 år.
Sammensetning av rådet besluttes av kommunestyret etter forslag fra
ungdomsorganisasjoner.
Alle ungdomsorganisasjoner, herunder elevråd, bes fremme kandidater til
ungdomsrådet.
Fellesnemndas første behandling av Politisk reglement – del I Politisk hovedstruktur ble
det bestemt at eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelser skulle ha 8
medlemmer, slik dagens medlemstall er i begge kommuner. Etter forslag fra eldrerådene
og rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtok fellesnemnda 12.2.2019 i
FTK-014/19 en økning av medlemmene i de to rådene i en overgangsfase. Rådene skal
ha 11 medlemmer – 3 folkevalgte og 8 foreslåtte av organisasjoner for målgruppene. Alle
medlemmer skal ha personlig varamedlem.
Etter kommuneloven(2018) anses også medlemmer i ungdomsråd som folkevalgt og har
rett til godtgjøring etter kommunens godtgjøringsreglement.
Kommuneloven(2108) sier at medlemmene i ungdomsrådet ikke skal ha fylt 19 år på
valgtidspunktet. For å være valgbar til kommunestyret må man være fylt 18 år innen
utgangen valgåret.
Høringsnotatet om forskrift til medvirkningsordninger foreslår at alle rådene selv skal velge
sin leder og nestleder. Dette er nytt i forhold til dagens regelverk for eldreråd mm., og
politisk reglement vil bli endret i tråd med dette når forskriften er endelig vedtatt.

Rettslig grunnlag:
Kommuneloven(2018) § 5-12 med forskrifter
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Fellesnemnda har gitt nærdemokratiutvalget oppgaven å foreslå antall og
sammensetningen av medlemmer til ungdomsrådet.
Nærdemokratiutvalget har foreslått at medlemstallet skal være minimum 11 og maksimum
17 medlemmer. Rådmannen mener at det er nødvendig for fellesnemnda å vedta et

bestemt antall medlemmer, slik at det ikke kan oppstå tvil om hvor mange medlemmer
som skal velges til ungdomsrådet.
Både bestemmelsene i kommuneloven om medvirkningsorganene og forslaget til forskrift
om medvirkningsordninger legger vekt på tilnærmet like regler for alle de tre rådene. Det
er i utgangspunktet bare reglene om hvem som kan velges til de ulike rådene og hvilke
oppgaver de skal ha som er forskjellig, samt valgperioden som er annerledes for
ungdomsrådet.
Rådmannen foreslår derfor at også ungdomsrådet skal ha 11 medlemmer, tilsvarende
eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelser. Med en sammensetning av
bare ungdommer foreslått av ungdomsorganisasjoner, vil alle medlemmene representere
ungdommene i kommunen. Ungdommen vil da ha 3 flere medlemmer som representerer
dem, i forskjell fra de to andre rådene.
Rådmannen er enig med nærdemokratiutvalget at det vil være feil å begrense muligheten
til å foreslå medlemmer til ungdomsrådet til bare å gjelde elevrådene. Det er viktig at det
blir en god sammensetning av ungdommer fra også andre miljøer enn skoler, og at alle
typer organisasjoner for ungdom får mulighet til å fremme forslag til medlemmer.
Siden høringsnotatet og forskriften ikke har spesifisert nærmere hva som ligger i begrepet
ungdomsorganisasjon, mener rådmannen at det ikke er nødvendig å regulere dette i
reglementet utover det som allerede ligger i kommuneloven(2018) og forslaget til forskrift
om medvirkningsordninger.
Derimot kan det være nyttig å ha med i reglementet at valgperioden er begrenset inntil 2
år, som er forskjellig fra de to andre rådene.
Alternative løsninger:
Alternativet er å ha et annet antall medlemmer i ungdomsrådet.
Økonomiske konsekvenser:
Møtegodtgjøringen er fastsatt til kr 1 500 per møte, 11 møter i året. For 11 medlemmer
blir godgjøringen kr 181 500 per år. Per medlem blir godtgjøringen kr 16 500 per år.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Antall medlemmer i ungdomsrådet foreslås til 11 medlemmer med personlig varamedlem
som velges for inntil 2 år.
Videre behandling
Saken ferdigstilles i fellesnemnda.

Tønsberg, 7. mai 2019

Egil Johansen
prosjektrådmann

