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§ 1 Formål og verdigrunnlag:   

 

Målselv ungdomsråd (MUR) sitt formål og verdigrunnlag er:  

• At barn og unge er eksperter på å være barn og unge, og fortjener å bli hørt.  

• At barn og unge skal oppleve at de har innflytelse og medbestemmelse på saker i 
nærmiljø eller kommunen som er av betydning for dem.  

• At barn og unge skal få en positiv identitet og tilhørighet, basert på erfaringen om at det 
nytter å delta, og at de blir sett på som en ressurs for samfunnet.  

• At lokaldemokratiet skal utvikles som et resultat av at barn og unge vokser opp med en 

kultur for aktiv deltakelse og medbestemmelse i lokalsamfunnet.   

• At voksne skal erfare at barn og unge er kompetente.  

  

§ 2 Arbeidsområder:   

Målselv ungdomsråd skal gi politikerne i Målselv kommune råd om behandlingen av saker som 
angår barn og ungdom.   

Målselv ungdomsråd skal få bidra med opplysninger og synspunkter, og fremme forslag til 
løsninger, i saker som berører barn og ungdom.   

Målselv ungdomsråd skal opprette og ha en god dialog med elevrådene ved barneskolene. Saker 
fra elevråd kan sendes til Ungdomsrådet for behandling. Likeså er elevrådene høringsinstans for 
Ungdomsrådet i saker som angår barn og unge i hele kommunen.    

 Ungdomsrådet kan også ta opp saker det selv mener er viktige for barn og unge i Målselv.   

Målselv ungdomsråd har ansvaret for utdelingen av ungdommens inspirasjonspris og 
ungdommens kulturpris. Det kan deles ut to priser hvert år. Se egne vedtekter for prisene.  

Ungdomsrådet vil kunne få ansvar for å dele ut en pott til barne- og ungdomstiltak, som forutsatt 
i budsjettvedtak, fra 2014. Kommunestyret setter av et budsjett hvert år til barne- og 
ungdomsrådet.  

Målselv ungdomsråd skal i forkant av hvert kommunestyremøte gå igjennom 
kommunestyresakene, og se om det er saker som angår barn og ungdom. Når slike saker 
forekommer, skal Ungdomsrådet stille med representanter under kommunestyremøtet der de skal 
behandles.  

  

§ 3 Valg og sammensetning MUR og styre for MUR:  

Valget til Ungdomsrådet skjer ved en ungdomskonferanse i begynnelsen av september hvert år. 
Hver klasse i kommunen velger en representant hver til å være med på konferansen. På 
konferansen velges det nye Ungdomsrådet av deltakerne på konferansen.   

Representasjonen fordeler seg slik: Øverbygd får 2 representanter fra hver ungdomsskole. 
Bardufoss ungdomsskole får 6 representanter. Videregående skoler får 6 representanter fordelt 
på 2 skoler (frem til 2017).  

Representanter velges for minimum 1 år. Nestleder velges for 2 år, samt at det velges 2 
representanter i styret for 2 år, hvert år. Dette for at rådet skal sikres kontinuitet.   

Representanter velges for minimum 1 år. Velges representanter for mer enn ett år gjøres dette 
slik at halve rådet velges av gangen slik at en sikrer kontinuitet   

Representantene må ha bostedsadresse i kommunen for å kunne bli valgt inn i ungdomsrådet   
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Ungdomskonferansen og valget avholdes i september, da velger også MUR et styre. Styret har 7 
representanter. Leder, nestleder og 5 styremedlemmer.   

  

§ 4 Møter  

Ungdomsrådet velger selv møtested og tidspunkter, minst 6, som legges i forkant av hvert 
kommunestyre. Det skal lages en møteplan for året. Styret har møte ca 1 uke før hvert MUR- 
møte.  

Det kan holdes møter utenom den vedtatte møteplanen hvis styret krever dette.  

Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene møter. Avgjørelser 
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.  

  

§ 5 Møte og talerett  

Ungdomsrådet som er et kommunalt oppnevnt råd skal ha møte- og talerett med én representant 
fra styret i politiske møter, i saker som angår barn og unge.  

  

§ 6 Sekretærfunksjon  

Enheten kultur og idrett er ansvarlig for å ha sekretærfunksjonen og er kontaktperson til 
Ungdomsrådet og til styret. Sekretærfunksjonens oppgaver er:  

1. Bistå ungdomsrådet med å etablere nødvendige kontakter med kommunale organer.  

2. Bistå ved valg.  

3. Være sekretær for ungdomsrådet.  

4. Ha ansvar for ungdomsrådets framdrift.  

5. Ha ansvar for opplæring av ungdomsrådets medlemmer.  

6. Hvis sekretærfunksjonen har fravær på møter, velges en av de møtende til møtereferent.   

 

§ 7 Samarbeid mellom MUR og kommunen  

For å sikre et optimalt samarbeid mellom sekretærfunksjonen og Målselv ungdomsråd, stiller 
ungdomsrådet seg pliktig til å informere og gi tilbakemelding til sekretær. Herunder gjelder 
innkallinger og forespørsler.  

  

§ 8 Vedtektenes funksjon  

Vedtektene skal fungere som retningslinjer for Målselv ungdomsråd. Vedtektene kan til enhver 
tid endres ved forslag i styret som siden tas opp i Ungdomsrådet.  

Vedtektene skal tas opp på hver ungdomskonferanse samt det første møtet hvert år i 
ungdomsrådet.  

  

Vedtektene er vedtatt i barne- og ungdomsrådet 08.04.16 og kommunestyremøte 22.06.16. 

Revidert Målselv kommunestyre 02.11.16 - § 5. 


