Ungdomsråd i Valdres forslag til organisering, mandat og vedtekter
Formål: Valdres ungdomsråd (VUR) skal arbeide for ungdommen sine interesser og tale
ungdommen sak for Valdresregionen og kommunene i Valdres
Mandat: VUR skal være en politisk arena for aktiv samfunnsdeltagelse, som gir
ungdommen reell innflytelse. Rådet har rådgiverfunksjon overfor Regionstyret, og
beslutningsmyndighet i nærmere definerte saker. To representanter fra VUR møter i
Valdresrådet med tale- og forslagsrett. Rådet skal også aktivt formidle ungdomssaker
og markedsføre Valdres for unge.
Valg
Årlige valg for toårsperioder før årsskiftet etter valg i kommunale UR og innen 1. desember. År 1 må
halvparten (Vang, Nord-Aurdal og Etnedal samt en fra VVGS og en av to utenfor skoler i Valdres)
velges for ett år for å komme i rett valgsyklus). Ungdomsrådet skal bestå av en fra hvert kommunalt
ungdomsråd og to representanter fra VVGS fra ulike kommuner. Det kan også velges inntil to
representanter mellom 16-18 år uavhengig av ungdomsråd og VVGS. Forslag til kandidater utenfor
skoler i Valdres spilles inn til VUR. Samlet antall kan bli i VUR er maks 10 personer. Alle
representanter skal ha vara. Rådet konstituerer selv leder, nestleder og referent samt foreslår to
representanter til Valdresrådet. VUR kan etablere arbeidsgrupper som jobber med spesielle saker.
Møter
Det skal holdes fire møter i året under forutsetning av at det er nok aktuelle saker. Møtene skal være
på dagtid og følge møtesyklusen til Valdresrådet slik at møtene er god tid i forkant skilt at saker kan
forberedes og spilles inn. Møtene skal ikke legges til eksamenstida (ikke etter 12 april).
Deltakelse i Valdresrådet
Regionstyret godkjenner forslag til to representanter til å delta i Valdresrådet. Representantene kan
delta på alle møtene med tale- og forslagsrett.
Rapportering og informasjonsflyt
VUR har rapporteringsplikt til UR, kommunestyret, regionstyret og ungdomskontakter.
Informasjon og referat skal legges på egen nettside under kommunen og VNK linket sammen
Økonomi og budsjett
VUR skal administrere eget budsjett. Kommunene bidrar med samlet budsjett på kr 3000 hver årlig,
til sammen 18000,- som skal brukes til aktiviteter og tiltak ungdommene bestemmer selv.
Godtgjørelser: Leder bør få godtgjørelse som ekstra forberedelser. Ledergodtgjørelse og møtemat
dekkes av regionen. Reisepenger dekkes av den enkelte kommune.
Sekretariat
Administrativ oppfølging av VNK som sekretariat sammen med en mentor fra UIV til å forberede
saker sammen med leder i VUR innenfor en 10% stilling.
Kommunale ungdomsråd og ungdomskontakter
Ungdomskontaktene skal melde inn aktuelle saker for regional behandling fra sin kommune, samt
følge opp saker som tas opp regionalt med sitt ungdomsråd. Det skal holdes minst ett årlig
samordningsmøte med ungdomskontaknene i året, eventuelt på skype.
Lokalisering
I hovedsak på VVGS. Møter skal legges til dagtid og må kunne defineres inn i samfunnsfaget.

VUR, mandat og vedtekter skal evalueres etter 2 år

