Sammensetning og antall medlemmer ungdomsråd

Politisk plattform for nye Tønsberg har vedtatt at det skal etableres et ungdomsråd. Ny
kommunelov som trer i kraft i løpet av 2019 fastslår gjennom § 5-2 at kommunen også plikter
å opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.
Den nye kommuneloven slår fast gjennom §5-12 at :

«Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på
inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal
på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år»
Medlemmer av ungdomsråd er etter ny kommunelov å anse som folkevalgte og skal
utnevnes av kommunestyret.

Fellesnemnden vedtok juni 2018 i sak 022/18 «antall og sammensetning av medlemmer i
Ungdomsrådet vedtas etter forslag fra nærdemokratiutvalget.

Nærdemokratiutvalget ba høsten 2018 dagens ungdomsråd i Tønsberg og dagens barne- og
ungdomsråd i Re om å komme med innspill til nærdemokratiutvalget til antall og
sammensetning av ungdomsråd 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 denne sammensetningen
i møte 30. okt. 2018 – men avventet endelig behandling til ny forskrift forelå.
I tråd med ny kommunelov § 5-12 har departementet våren 2019 sendt ut forslag til forskrift
om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse
og for ungdom.

Forskriftens § 3 foreslår at alle organisasjoner for ungdom har rett til å fremme forslag til
medlemmer i rådet. Elevråd er å anse som organisasjon for ungdom. Forskriften gir ikke noe
ytterligere definisjon på hva som er en ungdomsorganisasjon.

Forslag til forskrift tolkes dit at det ikke er anledning til å sette en fast sammensetning av et
ungdomsråd, da det vil kunne komme i strid med retten alle ungdomsorganisasjoner har til å
fremme forslag om kandidater. Kommunestyret står fritt til å velge blant de foreslåtte
kandidater.
Det har vært en praksis i bl.a. ungdomsrådet i Tønsberg at halvparten av rådets medlemmer
fortrinnsvis velges pr år, slik at man får en rullering av medlemmer og ikke kommer i
situasjon hvor hele rådet byttes ut.
Basert på ny kommunelov skal det nye konstituerte kommunestyret velge ungdomsrådet ved
start av valgperiode. Det anbefales derfor at rådet velges samlet, med da 2 års varighet. Så
vil det måtte sikre så god introduksjon som mulig ved skifte. Det er ikke noen begrensning i
antall perioder et medlem kan sitte, så lenge man er under 19 år ved utnevnelsen.
Kommunestyret skal også vedta ungdomsrådets mandat.

Arbeidsutvalg nærdemokratiordninger innstilling til Fellesnemnden.
Enstemmig vedtatt 29. april 2019

Ungdomsrådet i Tønsberg skal bestå av minimum 11 – maksismum 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

