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Formannskapet-17.02.2021- 047/21
Innstilling:
1. All ungdom bosatt i Bærum kan velges som medlem eller varamedlem til Ungdomsrådet. Alle
ungdommer kan søke eller bli foreslått som medlem. Samtlige plasser på listen over
medlemmer og listen over varamedlemmer er åpne og ikke forbeholdt bestemte skoler,
organisasjoner, grupper e.l.
2. Politisk sekretariat bør ha som mål at antallet søkere/forslag til Ungdomsrådet økes, og – i
samarbeid med kommunedirektøren – legge opp til at informasjonen om Ungdomsrådet og
om hvordan man søker om å bli med eller foreslå kandidater når ut til så mange som mulig.
3. Skolene har et årlig informasjonsinnslag om Ungdomsrådet, utarbeidet av Ungdomsrådet selv i
samarbeid med kommunedirektørens representant i rådet samt Politisk sekretariat.
4. I reglement for Ungdomsrådet § 1 femte ledd endres første setning til å lyde som følger:
«Avtroppende medlemmer av ungdomsrådet og gruppelederne for de fem største partiene i
kommunestyret utgjør valgkomité og fremmer innstilling til kommunestyret.»
Ungdomsrådet-03.02.2021- 007/21
Innstilling:
1. All ungdom bosatt i Bærum kan velges som medlem eller varamedlem til Ungdomsrådet. Alle
ungdommer kan søke eller bli foreslått som medlem. Samtlige plasser på listen over
medlemmer og listen over varamedlemmer er åpne og ikke forbeholdt bestemte skoler,
organisasjoner, grupper e.l.
2. Politisk sekretariat bør ha som mål at antallet søkere/forslag til Ungdomsrådet økes, og – i
samarbeid med kommunedirektøren – legge opp til at informasjonen om Ungdomsrådet og
om hvordan man søker om å bli med eller foreslå kandidater når ut til så mange som mulig.
3. Skolene har et årlig informasjonsinnslag om Ungdomsrådet, utarbeidet av Ungdomsrådet selv i

samarbeid med kommunedirektørens representant i rådet samt Politisk sekretariat.
4. Ungdomsrådet slutter seg til at Ungdomsrådets avtroppende medlemmer skal sitte i
valgkommteen. Ungdomsrådet ønsker en vurdering av muligheten for at rådets avtroppende
medlemmer skal ha flertall i komiteen. Ungdomsrådet ønsker også en vurdering av om
kommunestyrets yngste representanter kan sitte i komiteen i stedet for gruppelederne for de
fem største partiene.

Forslag til vedtak:
1. All ungdom bosatt i Bærum kan velges som medlem eller varamedlem til Ungdomsrådet. Alle
ungdommer kan søke eller bli foreslått som medlem. Samtlige plasser på listen over
medlemmer og listen over varamedlemmer er åpne og ikke forbeholdt bestemte skoler,
organisasjoner, grupper e.l.
2. Politisk sekretariat bør ha som mål at antallet søkere/forslag til Ungdomsrådet økes, og – i
samarbeid med kommunedirektøren – legge opp til at informasjonen om Ungdomsrådet og
om hvordan man søker om å bli med eller foreslå kandidater når ut til så mange som mulig.
3. Skolene har et årlig informasjonsinnslag om Ungdomsrådet, utarbeidet av Ungdomsrådet selv i
samarbeid med kommunedirektørens representant i rådet samt Politisk sekretariat.
4. I reglement for Ungdomsrådet § 1 femte ledd endres første setning til å lyde som følger:
«Avtroppende medlemmer av ungdomsrådet og gruppelederne for de fem største partiene i
kommunestyret utgjør valgkomité og fremmer innstilling til kommunestyret.»

SAKEN I KORTE TREKK
Under behandling av sak 222/20 «Reglement for folkevalgte organers virksomhet, delegering og
innstilling», vedtok formannskapet følgende: Det bes om en sak til politisk behandling om
valgprosessen til ungdomsrådet. Saken skal fremlegges i så god tid at evt. reglementsendringer kan
gjøres gjeldende før valg av nytt ungdomsråd finner sted i 2021. Denne saken oppsummerer hvilken
valgprosess det har vært til nå og foreslår tiltak for valgprosessen 2021.
REDEGJØRELSE
Det følger av kommuneloven § 5-12 at det er kommunestyret selv som skal velge de tre rådene.
Loven gir ikke adgang til å delegere denne myndigheten og rådene er demokratisk valgt av
kommunestyret etter vedtak.
Ungdomsrådets funksjon, sammensetning og mandat følger av forskrift om medvirkningsordninger.
Av § 3 første ledd følger det at kommunestyret vedtar sammensetningen av rådet, samt hvor
mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha. Videre sier § 3 andre ledd at organisasjoner
som representerer brukergruppen har rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som
representerer deres interesser. Ut over dette sier ikke forskriften noe om sammensetningen og krav
til valg av medlemmer.
Det er ikke lovfestet at ungdomsrådet skal være politisk sammensatt. Forskriften legger opp til at
kommunestyret vedtar rådets sammensetting etter en utvelgelsesprosess gjennomført av oppnevnt
representant(er). I Bærum kommune er det politisk sekretariat og administrasjonen som er tildelt
ansvaret for å rekruttere kandidater til rådet. Gruppelederne for de fem største partiene er deretter
tildelt ansvaret for å fungere som valgkomité før kommunestyrets behandling. Det vises til § 1 i

Bærum kommunes Reglement for Ungdomsrådet, der følgende kommer frem:
«Ungdomsrådet i Bærum kommune skal være et organ for og med ungdom. Rådet skal være et
bindeledd mellom ungdommen, politikerne og kommuneadministrasjonen.
Ungdomsrådet skal ha ti medlemmer med numeriske varamedlemmer. Kommunestyret velger selv
medlemmer og varamedlemmer til rådet, og blant medlemmene leder og nestleder.
Ungdomsrådet skal sammensettes bredt og mangfoldig. Ungdomsrådet skal være et partipolitisk
nøytralt organ. Medlemmene velges for to år av gangen, som hovedregel på høsten.
Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år. Som hovedregel bør personer
ikke velges som medlem av rådet før det året de fyller 15 år. For personer under 15 år skal det innhentes
skriftlig tillatelse fra en foresatt som bekrefter at de kan stille som kandidat.
Gruppelederne for de fem største partiene i kommunestyret utgjør valgkomité og fremmer innstilling til
kommunestyret. Kommunedirektøren og politisk sekretariat sørger for at det i forkant gjennomføres en
bred prosess for rekruttering av kandidater til rådet»

Det er lovfestet at alle kommuner skal ha et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for
ungdom, jf. kommuneloven § 5-2. Det er store variasjoner i hvordan kommuner organiserer denne
forpliktelsen, og under følger noen eksempler på hvordan andre kommuner har ivaretatt ungdoms
mulighet for påvirkning med sammensetting:
·
·
·
·
·

Bergen kommune har ikke politiske representanter i sitt råd
Asker kommune har tilsvarende modell som Bærum kommune både i sammensetning og
rekruttering
Stavanger kommune har ikke politiske representanter i sitt råd
Kristiansand kommune har Ungdommens bystyre med representanter fra ungdomsskoler og
videregående skole
Trondheim kommune har Ungdommens bystyre og studentråd

Hvert år kårer Bufdir årets ungdomskommune hvor et av kriteriene er at «kommunen har et
fungerende ungdomsråd og at de unges innspill, engasjement og deltakelse er å finne i
beslutninger, planer og vedtak». Grorud og Mandal ble kåret i henholdsvis 2017 og 2019:
·
·

Grorud har et ungdomsråd bestående av 13 medlemmer som er valgt av skoler,
ungdomsklubber og organisasjoner. Det er ingen politiske representanter i rådet.
Mandal kommune (Nå en del av nye Lindesnes kommune) hadde i 2019 et ungdomsråd
bestående av to representanter fra hver ungdomsskole, to representanter fra hver av de
kommunale ungdomsklubbene, fire representanter fra Mandal VGS og to representanter
mottaksskolen. Til sammen består rådet av 21 representanter som velges demokratisk fra hver
sin skole. Det er ingen politiske representanter i rådet.

Både Grorud bydel og tidligere Mandal kommune har et antall skoler og fritidssentre som gjør at
samtlige skoler og fritidssentre kan gis representasjon i rådet samtidig som det fortsatt er plasser
igjen til kandidater fra organisasjoner e.l. I en stor kommune som Bærum er situasjonen annerledes,
med 13 ungdomsskoler og åtte videregående skoler i kommunen. Dessuten er det mange elever,
særlig i den videregående skolen, som går på skoler i andre kommuner. Det bør også presiseres at

et ungdomsråd ikke er ment å erstatte det Bærum tidligere hadde og som mange kommuner
fortsatt har, nemlig et sentralt elevråd. Et slikt fellesråd ville vært en naturlig samarbeidspartner for
Ungdomsrådet dersom det fortsatt hadde eksistert.
Informasjon om rekrutteringsprosessen til ungdomsrådet for perioden 2019-2021 ble gjennomført
på følgende måte:
·

·
·
·
·

Det ble sendt ut informasjon om rådet, søknadsprosess og hvordan foreslå kandidater til
organisasjoner for og/eller med barn og ungdom, til ungdomsskoler, videregående skoler og til
ungdoms- og fritidssentre i kommunen. Det var også inkludert en film som
kommunikasjonsenheten utarbeidet sammen med sittende ungdomsråd som informerte om
rådets funksjon og mandat
Filmen ble publisert på sosiale medier (Facebook, Instagram og Snapchat) for å nå ut til
brukergruppen
To personer kjørte rundt til samtlige ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen og
delte ut flyers om ungdomsrådet
Representanter fra Ungdomsrådet har i rekrutteringsperioden hatt møter med elevrådene ved
ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen
Representanter fra Ungdomsrådet sto på stand under Sandvika byfest og informerte om rådet

I 2019 kom det inn 28 søknader/forslag og samtlige kandidater ble innkalt til intervju som ble
gjennomført av rådssekretær og en representant fra grunnskoleadministrasjonen. Utvelgelsen tok
sikte på å sette sammen rådet med vekt på følgende:
·
·
·
·
·

Kjønn
Alder
Bosted
Bakgrunn
Interessefelt

Et forslag med ti medlemmer og seks varamedlemmer, samt liste over alle søknader, ble oversendt
til behandling hos gruppelederne for de fem største partiene i kommunen. Gruppelederne
behandlet forslag til innstilling i et møte 15. oktober 2019.
VURDERING
Rekruttering 2021
Under rekrutteringen i 2019 var Politisk sekretariat og Ungdomsrådet i kontakt med samtlige
ungdomsskoler og videregående skoler i Bærum. Det er stor forskjell på i hvilken utstrekning
skolene forholder seg til ungdomsmedvirkning generelt og kommunens ungdomsråd spesielt. Skal
informasjonen ut til skolene bli bedre må skolene sette av tid til at personer fra Politisk sekretariat
og/eller Ungdomsrådet kommer og informerer, enten i hver klasse på den enkelte skole eller felles
for flere elever ved skolen. Alternativet til et fysisk besøk kan være at skolene pålegges å vise en
informasjonsfilm for elevene. Det ble laget en slik film i 2019, men når skolene eller den enkelte
lærer selv kunne avgjøre hvorvidt denne skulle vises eller ikke, var det mange ungdomsskoleelever
som ikke hadde sett filmen. Etter innspill fra kommunedirektøren foreslås det at skolene i Bærum
har et årlig informasjonsopplegg om Ungdomsrådet, utarbeidet av Ungdomsrådet, i samarbeid med
kommunedirektørens representant i rådet samt Politisk sekretariat.

Ungdomsrådet i Bærum har i løpet av året 2020 inngått en enda nærere samarbeid med
kommunens ungdoms- og fritidstjeneste, og det har vært planer om en informasjonsturné som
dessverre har blitt utsatt på grunn av den løpende smittesituasjonen. Det har imidlertid vært gjort
en del digitalt, blant annet ved at Ungdomsrådet ved et par anledninger har tatt over ungdoms- og
fritidstjenestens Instagram-konto. Forhåpentligvis vil det være mulig å gjennomføre
informasjonsturneen i løpet av våren 2021.
Det ble sendt ut informasjon til samtlige kjente organisasjoner i kommunen som arbeider for
og/eller med barn og unge. Allikevel var det ingen av ungdommene som var innkalt til intervju som
oppga at de hadde fått informasjon gjennom organisasjoner de var medlem av eller deltok i. De
hadde fått informasjonen på skolen, gjennom venner/bekjente og/eller gjennom medier, det være
seg Budstikka og/eller sosiale medier. Å nå bedre ut til ungdomsorganisasjonene er derfor en
oppgave som må prioriteres i 2021. Et nærmere samarbeid mellom Politisk sekretariat og ungdomsog fritidstjenesten vil bidra til dette.
Partitilknytning
Enkelte kommunestyremedlemmer og en politisk ungdomsorganisasjon har tatt opp at det har vært
og/eller er medlemmer av Ungdomsrådet som er medlemmer av politiske partier. Det stemmer at
dette er tilfelle, men ingen av rådets medlemmer eller varamedlemmer er foreslått av, oppnevnt av
eller er/har vært representanter for partiene de er eller har vært medlemmer av. Både i forrige og i
inneværende periode har det vært medlemmer eller varamedlemmer som har meldt seg inn og ut
av noen av partienes ungdomsorganisasjoner. Det er ikke overraskende at ungdom som ønsker å
engasjere seg i ungdomsrådet virksomhet, i tillegg utviser interesse for politikk.
Også blant de seks ikke-politiske medlemmene i Eldrerådet, de seks ikke-politiske medlemmene i
Råd for personer med funksjonsnedsettelse og blant de tre medlemmene av Utvalg for samarbeid
som er valgt av og blant kommunens ansatte er det og/eller har vært medlemmer som også er
medlemmer av politiske partier.
Hybridløsning på linje med Eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse
Det har også blitt stilt spørsmål om det er rom for å organisere ungdomsrådet på linje med dagens
løsning i eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse hvor det er representanter med
politisk tilhørighet og uavhengige representanter fra organisasjoner.
Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet
ikke ha fylt 19 år, jf. kommuneloven § 5-12 tredje avsnitt. Siden ungdom under 18 år ikke har
stemmerett eler selv kan stille til valg, er ungdomsrådets funksjon å gi denne samfunnsgruppen
mulighet til å si sin mening og påvirke politiske avgjørelser. Siden rådet representerer en
samfunnsgruppe er det vår vurdering at en hybridløsning verken er en gunstig eller enkel
gjennomførbar løsning. Dagens løsning med rekruttering av engasjert ungdom fra skoler og
organisasjoner i kommunen speiler rådets funksjon i større grad enn at det skal innføres en
hybridløsning hvor det blir et krav at representantene skal ha partipolitisk tilhørighet.
Ungdomsrådets funksjon er å sikre medvirkning fra ungdom generelt, før den politiske
behandlingen starter i de folkevalgte organene.
Dette er en ordning som flere kommuner har gått bort fra i senere tid. I Oslo kommune har for
eksempel eldrerådet gått bort fra å ha politikere som medlem av rådet. En årsak til dette er å

organisere rådet som et rent påvirkningsorgan overfor folkevalgte, og at det i den forbindelse er
mer hensiktsmessig å rekruttere medlemmer som i første omgang representerer samfunnsgruppen
som rådet har som mandat å representere.
Oppsummering
I sakens forslag til vedtak foreslås ytterligere tiltak for å forbedre informasjon om
rekrutteringsprosessen til ungdomsrådet, og sikre at denne når ut til alle potensielle kandidater og
rekrutteringsmiljøer. Det anses ikke nødvendig å vedta konkrete reglementsendringer for å
iverksette tiltakene.
Behandling reglementsutvalget 25.01.2021
Reglementsutvalget behandlet saken i møte den 25.01.21.
Under behandlingen i reglementsutvalget diskuterte utvalgets medlemmer saksgrunnlaget ovenfor
og innspill mottatt fra ungdomspartiene og kommunestyrerepresentantene Maartmann-Moe og
Stugu.
Reglementsutvalget bemerker at man ikke støtter påstander om at dagens rutine for valg av
ungdomsrådet er «udemokratisk» e.l. Det betyr imidlertid ikke at utvalget mener at prosessen ikke
kan forbedres. Utvalget er enig i at det generelt er ønskelig å øke mengden kandidater som søker
seg til ungdomsrådet. Utvalget støtter derfor beskrivelsen i saksfremlegget ovenfor og håper de
tiltak som beskrives vil ha ønsket effekt på søkermassen.
Videre foreslår utvalget å endre dagens reglementsbestemmelse om valgkomité for å øke
ungdommens innflytelse på utvalgets sammensetning. I dag utgjør gruppelederne for de fem
største partiene i kommunestyret valgkomité for ungdomsrådet. Reglementsutvalget foreslår å
supplere denne komitéen med de avtroppende medlemmene av det sittende ungdomsrådet som
ikke kan eller ønsker å fortsette som medlemmer av ungdomsrådet i en ny toårsperiode.
Til reglementsutvalgets møte fremmet representanten Rugset (MDG) følgende fem tilleggsforslag:
·

1.
2.
3.
4.

Ungdomsrådets medlemmer velges som følger:
1. 6 medlemmer velges av ungdomsskolene etter en ambulerende ordning.
2. 4 medlemmer velges av de videregående skolene etter en ambulerende ordning.
3. 5 medlemmer velges av en komité bestående av gruppelederne for de fem største partiene.
4. Valgprosessen på skolene inngår i undervisningsopplegget for det tverrfaglige temaet “Demokrati
og medborgerskap”.
5. Det velges personlige varamedlemmer for hvert medlem.
6 medlemmer velges av ungdomsskolene etter en ambulerende ordning.
4 medlemmer velges av de videregående skolene etter en ambulerende ordning.
5 medlemmer velges av en komité bestående av gruppelederne for de fem største partiene.
Valgprosessen på skolene inngår i undervisningsopplegget for det tverrfaglige temaet “Demokrati og
medborgerskap”.

[Alternativt punkt d: Valgprosessen på skolene avholdes i regi av skolenes elevråd.]
5. Det velges personlige varamedlemmer for hvert medlem.
1. Ungdomsrådet gis møte- og talerett i folkevalgte organer i de saker de ber om det.
2. Ungdomsrådet gis bevilgningsmyndighet med overordnede rammer angitt i kommunens ordinære
budsjetter basert på en bindende instruks.

3. Ungdomsrådet gis rett til å be om saksutredninger i saker de selv ønsker behandlet og i saker som er til
behandling.
4. Kommunedirektøren legger frem en sak med en gjennomgang av hvilke saker som forelegges
Ungdomsrådet i dag hva angår dimensjonering og tilpasning av sakstilfang og sakstyper og presenterer en
sak om dette til politisk behandling.

Vedlagt følger notat fra Rugset der han redegjør nærmere for forslagene og bakgrunnen for disse.
Forslag 1-4 ble nedstemt med to stemmer (Steen og Krog) mot en stemme (Rugset).
Når det gjelder forslag 5 er Reglementsutvalget enstemmig enig om at det må tilrettelegges for en
praksis der både råd og utvalg får oversikt over kommende saker til politisk behandling på et
tilstrekkelig tidlig tidspunkt til at man får gitt uttrykk for hvilke saker man ønsker til behandling i
rådet/utvalget. En slik praksis følges for de fleste utvalg, men bør gjennomføres konsekvent. Politisk
sekretariat bes ta kontakt med kommunedirektøren og følge opp at en slik rutine innarbeides i
praksis.

Vedlegg:
Reglementsutvalget - Ungdomsrådet forslag til endringer HR
19012021

5269207

Behandlingen i møtet 17.02.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
(Fellesforslag R, Ap)
Før behandling av saken om ungdomsrådet - rekruttering og valgprosess, inviterer formannskapet
en representant fra hvert av elevrådene ved ungdomsskoler og videregående skoler i Bærum til et
høringsmøte der de får mulighet til å legge fram sitt syn på valgordningen til ungdomsrådet.
Ungdomsrådet og gruppelederne for partier som ikke sitter i formannskapet, inviteres også til å
delta. Saken utsettes inntil et slik møte er avholdt.

Forslag fremmet av Signe Bakke Sølberg, MDG

1. Ungdomsrådets medlemmer velges som følger:
a. 6 medlemmer velges av ungdomsskolene etter en ambulerende
ordning.
b. 4 medlemmer velges av de videregående skolene etter en
ambulerende ordning.
c. 5 medlemmer velges av en komité bestående av gruppelederne for de
fem største partiene og representanter fra ungdomsrådet. Disse har et særlig ansvar for å se
helheten i innstillingen og sørge for representasjon av ulike bakgrunner.
d. Valgprosessen på skolene inngår i undervisningsopplegget for det
tverrfaglige temaet “Demokrati og medborgerskap”.
e. Det velges personlige varamedlemmer for hvert medlem.
f. Valgprosessen skal sørge for god kjønnsbalanse
2. Ungdomsrådet gis møte- og talerett i folkevalgte organer i de saker de ber om
det.
3. Ungdomsrådet gis bevilgningsmyndighet med overordnede rammer angitt i
kommunens ordinære budsjetter basert på en bindende instruks.
4. Ungdomsrådet gis rett til å be om saksutredninger i saker de selv ønsker
behandlet og i saker som er til behandling.
5. Kommunedirektøren legger frem en sak med en gjennomgang av hvilke saker
som forelegges Ungdomsrådet i dag hva angår dimensjonering og tilpasning
av sakstilfang og sakstyper og presenterer en sak om dette til politisk
behandling.
Votering:
Fellesforslag Ap, R fremmet av Stein Stugu fikk 3 stemmer (2Ap, R) og falt.
Signe Bakke Sølbergs forslg fikk 1 stemme (MDG) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (R).
Formannskapet-17.02.2021- 047/21:
Innstilling:
1. All ungdom bosatt i Bærum kan velges som medlem eller varamedlem til Ungdomsrådet. Alle
ungdommer kan søke eller bli foreslått som medlem. Samtlige plasser på listen over
medlemmer og listen over varamedlemmer er åpne og ikke forbeholdt bestemte skoler,
organisasjoner, grupper e.l.
2. Politisk sekretariat bør ha som mål at antallet søkere/forslag til Ungdomsrådet økes, og – i
samarbeid med kommunedirektøren – legge opp til at informasjonen om Ungdomsrådet og
om hvordan man søker om å bli med eller foreslå kandidater når ut til så mange som mulig.
3. Skolene har et årlig informasjonsinnslag om Ungdomsrådet, utarbeidet av Ungdomsrådet selv i
samarbeid med kommunedirektørens representant i rådet samt Politisk sekretariat.
4. I reglement for Ungdomsrådet § 1 femte ledd endres første setning til å lyde som følger:
«Avtroppende medlemmer av ungdomsrådet og gruppelederne for de fem største partiene i
kommunestyret utgjør valgkomité og fremmer innstilling til kommunestyret.»
Behandlingen i møtet 03.02.2021 Ungdomsrådet
Forslag fremmet av Even Hodne Valaker,
Ungdomsrådet slutter seg til at Ungdomsrådets avtroppende medlemmer skal sitte i
valgkommteen. Ungdomsrådet ønsker en vurdering av muligheten for at rådets avtroppende

medlemmer skal ha flertall i komiteen. Ungdomsrådet ønsker også en vurdering av om
kommunestyrets yngste representanter kan sitte i komiteen i stedet for gruppelederne for de fem
største partiene.
Votering:
Punktene 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom forslagets punkt 4 og Valakers forslag, ble Valakers forslag
enstemmig vedtatt.
Ungdomsrådet-03.02.2021- 007/21:
Innstilling:
1. All ungdom bosatt i Bærum kan velges som medlem eller varamedlem til Ungdomsrådet. Alle
ungdommer kan søke eller bli foreslått som medlem. Samtlige plasser på listen over
medlemmer og listen over varamedlemmer er åpne og ikke forbeholdt bestemte skoler,
organisasjoner, grupper e.l.
2. Politisk sekretariat bør ha som mål at antallet søkere/forslag til Ungdomsrådet økes, og – i
samarbeid med kommunedirektøren – legge opp til at informasjonen om Ungdomsrådet og
om hvordan man søker om å bli med eller foreslå kandidater når ut til så mange som mulig.
3. Skolene har et årlig informasjonsinnslag om Ungdomsrådet, utarbeidet av Ungdomsrådet selv i
samarbeid med kommunedirektørens representant i rådet samt Politisk sekretariat.
4. Ungdomsrådet slutter seg til at Ungdomsrådets avtroppende medlemmer skal sitte i
valgkommteen. Ungdomsrådet ønsker en vurdering av muligheten for at rådets avtroppende
medlemmer skal ha flertall i komiteen. Ungdomsrådet ønsker også en vurdering av om
kommunestyrets yngste representanter kan sitte i komiteen i stedet for gruppelederne for de
fem største partiene.

