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Ås kommune
Fakta i saken:
Ungdomsrådet får i forbindelse med skolestart hvert år flere nye medlemmer. De fire
frie plassene oppnevnes i august, og nye representanter fra elevrådene velges i
starten av september. Det første møtet hvor alle nye medlemmer samles er i
september. Det er derfor naturlig at de velger leder og nestleder på høsten.
Leder og nestleder velges for ett år av gangen. Valg av leder og nestleder holdes
som flertallsvalg. Hvert enkelt medlem kan kreve skriftlig avstemning.
Vurdering:
Ungdomsrådet valgte leder og nestleder for første gang høsten 2017. Erfaringene så
langt er positive. Ungdomsrådet har blitt mer aktive både utad og internt,
arbeidsfordelingen er tydeligere og medlemmene har tatt større eierskap til rådet.
Det vurderes derfor at ungdomsrådet bør fortsette å ha leder og nestleder.
Leder eller nestleder vil ha ansvar for å lede møtene, og å godkjenne protokoll.
Ungdomsrådet blir også invitert inn i ulike sammenhenger; barn og unges
kommunestyre, arbeidsseminarer i regi av kommunen eller andre arenaer hvor
ungdomsrådets stemme er etterspurt. Dersom ikke annet blir bestemt er det leder
og/eller nestleder som stiller på slike arrangementer.
Leder og nestleder sitter i ett år. Nytt valg gjøres i september påfølgende år.
Økonomiske konsekvenser:
Det skal utbetales dobbel møtegodtgjørelse til leder eller nestleder dersom en av
disse leder møter. Ungdomsrådet har eget budsjett som dekker utgifter til
møtegodtgjørelse.
Alternativer:
Medlemmer i ungdomsrådet står fritt til å foreslå leder og nestleder.
Konklusjon med begrunnelse:
Ungdomsrådet velger i sitt møte 25.september hvem som skal være leder og
nestleder.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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