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§ 1 Mandat, føremål og oppgåver  
1.1 Hardanger Ungdomsråd er eit demokratisk vald organ med oppgåve å ivareta interessene til 
ungdommane i Hardanger. 
   
1.2 Føremål  

 Å ta opp til drøfting born og unge sine interesser i Hardanger. 

 Vera eit forum for utveksling av erfaring i dei kommunale ungdomsråda.  

 Å vera orientert om dei viktigaste sakene i Hardanger, gjennom å få tilsendt 
saksdokument.  

 Å vera eit overordna organ for alle ungdomsråda i Hardanger i saker som vedkjem 
dei unge.  

 Setje søkelys på å skapa identitet til Hardanger, og på ungdomsfråflyttinga.  

 Stimulera til samfunnsengasjement, medbestemming og deltaking blant ungdom.  

 Tilretteleggja arenaer der ungdom generelt i Hardanger får uttale seg om saker.  
  

1.3 Hardanger Ungdomsråd sine oppgåver er m.a.:  

 Å vera ein møteplass for ungdomsråda i Hardanger. 

 Å fordele midlar til tiltak av interesse for ungdom.  

 Å styrka det samfunnsmessige engasjementet blant born og unge i Hardanger.  

 Å skapa møteplassar for ungdom i Hardanger.  

 Å etablera ordningar kring arrangement og aktivitetar som vedkjem born og unge. 
 
§ 2 Funksjonstid og samansetjing  
2.1 Val  

 I Hardanger Ungdomsråd sit medlemmer frå alle ungdomsråda i Hardanger.   

 Kvart ungdomsråd skal stilla med leiar som representant og varamedlem møter etter 
særskild  innkalling.  

      
2.2 Konstituering  

 Hardanger Ungdomsråd konstituerer seg sjølv, dvs at leiar og nestleiar vert valde av 
dei unge.  

 Sekretærfunksjonen vert lagt til Hardangerrådet sitt sekretariat 



 
§ 3 Kontaktperson   
Hardangerrådet oppnemner ein kontaktperson til Hardanger Ungdomsråd. I tillegg til 
kontaktpersonen er det ynskjeleg at rådsordførar i Hardangerrådet deltek på Hardanger 
Ungdomsråd sine møter. 
 
3.1 Hardanger Ungdomsråd ynskjer at Kontaktpersonen sine oppgåver er:  

 Hjelpa ungdomsrådet med å etablera nødvendig kontaktnett med kommunane.  

 Syrgja for at saksdokument i aktuelle saker  vert sendt til medlemmene og 
varamedlemmene i Hardanger Ungdomsråd minst ei veke før ungdomsrådsmøta.  

 Ha ansvar for kontinuiteten i ungdomsrådet.  

 Ha ansvar for opplæring.  
 
§ 4 Møteverksemd  
4.1 Møte  

 Hardanger Ungdomsråd skal ha minst 6 møte pr år. Ellers kan rådet ha møter etter 
behov. Møta skal gå på omgang mellom kommunane/herada. 

4.2 Referat  

 Det skal førast referat over Hardanger Ungdomsråd sine møte.   
4.3 Sakskunnskap  

 Hardanger Ungdomsråd kan invitera politikarar, administrasjon eller andre til 
rådsmøta for å få orientering, stilla spørsmål eller diskutera ei sak.  

4.4 Møteplan  

 Hardanger Ungdomsråd skal setta opp sin eigen møteplan for kvart år. Den skal 
sendast til Hardanger Ungdomsråd sine medlemmer og alle kommunane i 
Hardanger.  

 
§ 5 Dagsorden  

 1. Opning  
 2. Godkjenning av innkalling 
 3. Godkjenning av referat 
 4. Statusrapport – økonomi 
 5. Behandling av saklista  
 6. Ymse 
  

Årsmelding og rekneskap skal liggja føre og godkjennast på siste møte i skuleåret. Arbeidsplan 
med saker til oppføljing for neste år, skal leggjast ved protokollen.  
 
§ 6 Val    
6.1 Val  

 Val av leiar og nestleiar følgjer skuleåret med val seinast 1.oktober.  
 
§ 7 Evaluering av vedtektene  
Vedtektene skal takast opp til vurdering av Hardanger Ungdomsråd minst annankvart år, med 
fyrste vurdering mot slutten av fyrste periode, og godkjennast av Hardangerrådet.  
  
              


