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§ 1 Navn og formål
a) Organets navn er Nome Ungdomsråd, som er fritt og uavhengig organ for ungdom mellom
13 og 20 år.
b) Formålet med Nome Ungdomsråd er å gi ungdom:
1. Innflytelse og medbestemmelse i saker som angår ungdom
2. En arena for økt samfunnsengasjement
3. Trening i demokratiarbeid
4. Muligheter til å gi råd til beslutningstakere
5. Muligheter til å ta opp saker på eget initiativ
§ 2 Sammensetting og arbeid
a) Både Holla og Lunde 10-årige skole skal være representert med minst to representanter.
b) Representantene er engasjert ungdom fra Nome kommune. De kan gå på skole utenfor
kommunen, men må bo i Nome kommune.
c) Det skal velges to til tre representanter fra ungdomstrinnet i elevrådene på hver av de 10årige skolene. Det er foretrukket med en representant fra hvert av ungdomstrinnene.
d) Representantene velges på høsten for to år av gangen. Valget må skje før 1. oktober.
Elevrådene velger inn sine representanter. Øvrige medlemmer velges inn ved åpent valg.
e) Rådet skal bestå av fra seks til ti personer.
f) Ungdomsrådet velger leder og nestleder for ett år om gangen. Ungdomsleder i kommunen
er sekretær i rådet. Til sammen utgjør de arbeidsutvalget i rådet. Arbeidsutvalget skal
forberede og legge fram saker til behandling i ungdomsrådet. Ut over dette bestemmer
ungdomsrådet selv sin arbeidsform.
g) Sekretær skriver innkalling og referat for hvert møte. Referater og innkallinger skal sendes
til alle i rådet samt for orientering til ordfører, leder for driftsutvalget, og evt. andre
interesenter.
h) Lederen av rådet er ordstyrer under møtene.
i) Simpelt flertall er tilstrekkelig for gyldig vedtak i alle saker til behandling.
Ved stemmelikhet gjelder møteleders dobbeltstemme.
j) Neste møte, sted og tidspunkt, avtales i slutten av hvert møte.

k) Rådet er beslutningsdyktig dersom halvparten er fremmøtt.
l) Ungdomsrådet følger skoleåret og har møte en gang i måned med varighet på opp til 3
timer.
m) Hvert år må det velges en ny representant fra Nome til Telemark Ungdomsråd. Det skal
også velges vara som møter hvis ikke representanten har anledning.
Medlemmer i Telemark Ungdomsråd velges for ett år av gangen.
n) Ungdomsrådets oppgaver er å:
1. Behandle saker som angår ungdom i kommunen. Støtte initiativ av og for ungdom.
2. Holde kontakt med kommuneadministrasjonen ved samfunnsutviklingsetaten.
3. Oppnevne 1 representant med vara som har møte- og talerett i saker som er
relevante for ungdom i driftsutvalget, formannskapet og kommunestyret.
4. Holde kontakt med Telemark Ungdomsråd og andre ungdomsråd i Norge.
§ 3 Økonomi
a) Ungdomsrådets budsjett ligger under ramme for kultur, fritid og folkehelse og vedtas i
ordinære budsjettforhandlinger årlig.

