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VEDTEKTER  FOR  GJØVIK  UNGDOMSRÅD
Vedtatt z' kommunestyre 24. 04. 03

Med endring vedtatt i hovedutvalg for oppvekst 02. 09. 04  i  sak 34/04
og endringer vedtatt i hovedutvalg for oppvekst 24. 04.07  i  sak 15/07

Rådets navn er Gjøvik ungdomsråd

Formål
Gjøvik ungdomsrådet skal fremme barn og unges interesser  i  Gjøvik kommune. De
kan ta opp saker som de er interessert i, ikke bare saker som direkte gjelder barn og

unge. Rådet bestemmer selv hvilke saker de vil arbeide med

Gi ungdom mulighet for medvirkning i behandlingen av saker til hovedutvalg,
formannskap og kommunestyre.

Ungdomsrådet kan gi råd til den politisk og administrative ledelse.

I  saker der ungdomsrådet velger å uttale seg, skal kommunestyret og underliggende
utvalg ta med uttalelsen som ledd i sin saksbehandling og protokollføring. Saker som
primært angår barn- og unge, sendes ungdomsrådet til eventuell uttalelse. Utover dette
bestemmer rådet selv hvilke saker det vil ha tilsendt.

Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig organ.

Som medlemmer av ungdomsrådet kan velges personer med fast bopel i Gjøvik
kommune i alderen 13 til 20 år. Hvis elevrådet ved Gjøvik videregående skole velger

medlemmer som ikke har fast bopel i Gjøvik kommune godkjennes dette.
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Sammensetning

Ungdomsrådet består av 12  medlemmer  og skal ha følgende sammensetning:

-  4 av medlemmene velges ved alminnelig flertall på et åpent møte
- 5  medlemmer velges fra elevrådene ved ungdomskolene, en representant fra hver
-  3  medlemmer velges fra Gjøvik videregående skole.

Valget foretas i oktober. Medlemmene som velges fra videregående skole og
ungdomsskolene velges
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for  1  år av gangen . Medlemmene som velges på åpent møte velges for 2 år, men slik
at 2 står på valg hvert år.
Ungdomsrådet konstituerer seg selv, innen en måned med valg av leder og nestleder.

Ungdomsrådet treffer beslutninger  i  møter. Innkalling til møtet skal skje minst en uke
før møtet.

For å være beslutningsdyktig må minst 50% av medlemmene være tilstede. Ved
stemmelikhet har leder dobbelt stemme.

(Gjøvik kommune avsetter et beløp til ungdomsrådets interne drift.) Medlemmene får
dekket reise og møtegodtgjørelse på linje med andre rådgivende organer.



Gjøvik kommune stiller med møtelokaler.

Leder for Fritidsavdelingen har sekretær fimksjon og ansvar for oppfølging av

ungdomsrådet.

§  10 Minst en gang i året holdes et møte mellom formannskapet og ungdomsrådet.

§  11 Ungdomsrådets leder eller dens stedfortreder har møte- og talerett i Gjøvik
kommunestyre og underliggende utvalg . (Forslagsrett)

§ 12 Endringer av vedtekter må godkjennes av kommunestyret.

§  13 Ungdomsrådet gis ansvar for valg av representanter til ungdommens fylkestingpg

Regionalt ungdomsråd »; '


