VEDTEKTER
FOR
MOLDE UNGDOMSRÅD
OG
UNGDOMSKONFERANSEN
§1
Molde ungdomsråd (MUR) – ung og engasjert!
§2
MUR skal fremme barn og unge sine interesser i Molde kommune. Dette gjør MUR ved å være en
høringsinstans for kommunale styrer og råd, et informativt organ og en pådriver og deltaker for aktiviteter for og
med ungdom.
§3
MUR er demokratisk og partipolitisk uavhengig.
§4
MUR velges av Ungdomskonferansen i Molde.
I tillegg velger formannskapet 3 politikerkontakter som en ressurs for rådet, og som kanal for MUR sine
meninger inn i det politiske systemet.
Vedtektene skal vedtas av kommunestyret, etter forslag fra MUR.
§5
MUR består av 7 faste medlemmer og 7 varamedlemmer.
Valgperioden for medlemmene er to år, men slik at 3 ev. 4 faste medlemmer står på valg hvert år.
Varamedlemmene velges for ett år, i prioritert rekkefølge.
§6
MUR velger selv:
 leder og nestleder
 andre funksjoner som rådet ønsker (eks. PR ansvarlig, UKM ansvarlig)
 representanter til kommunale råd og utvalg
 representanter til Ungdommens fylkesting
 arbeidsgrupper for å jobbe med konkrete saker/tiltak, og for å iverksette vedtak fra
ungdomskonferansen
 Det skal alltid være minst ett fast medlem i MUR i hver arbeidsgruppe
§7
MUR har 10 møter i året.
I spesielle situasjoner kan det i samråd med koordinator innkalles til fleire møter.
Innkalling til møtene distribueres til både medlemmer, varamedlemmer og politikerkontakter.
Faste medlemmer har møteplikt på møtene, og skal melde fra til koordinator tidligst mulig ved forfall.
Ved forfall fra fast medlem innkalles et varamedlem. Varamedlemmet har da samme rettigheter og plikter som
de faste, valgte medlemmene.
Når et varamedlem har møtt i MUR en gang, går innkallingen videre til neste varamedlem på den prioriterte
listen ved neste forfall/innkalling til møte.
Slik kan flere varamedlemmer få delta i beslutninger i formelle møter.
Alle varamedlemmer kan møte på MUR sine møter, og har som varamedlem talerett på møtene.
Kun faste medlemmer, og innkalte varamedlemmer ved forfall, har forslags- og stemmerett.
§8
Vedtak i MUR gjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
Det må være minst 5 stemmeberettige til stede for at MUR kan fatte gyldig vedtak.
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§9
MUR får møtegodtgjørelse etter kommunens reglement og satser, dvs. at dette gjelder faste medlemmer og
innkalte varamedlemmer ved forfall.
For første møte etter nyvalg/Ungdomskonferansen, på hovedplanmøtet før UKM og for siste møtet i
valgperioden, får alle fremmøtte medlemmer og varamedlemmer møtegodtgjørelse. Dette fordi møtet krever
involvering og aktiv deltakelse av alle.
Utbetaling av møtegodtgjørelse gjøres etter utgang av hvert kvartal.
§10
MUR skal samarbeide med elevrådene og delta på kommunalt elevrådsmøte.
§11
MUR kan gis anledning til å legge fram rådets syn for kommunens politiske hovedutvalg i saker under rådets
interesseområde, etter utvalgsreglementets § 4-6.
Ungdomsrådet skal selv velge hvem som skal legge fram rådets syn for utvalget/utvalgene.
Den som legger fram rådets syn skal avklare dette med utvalgets leder i god tid før møtet starter.
§12
MUR skal arbeide aktivt med å motivere for deltakelse, og få til en rekruttering som viser mangfold: Dvs. med
medlemmer fra ulike deler av kommunen, fra forskjellige skoler og klassetrinn, med etnisk bredde og
kjønnsbalanse i tråd med likestillingslova.
§13
MUR skal ha en koordinator som er ansatt i Molde kommune.
Koordinatoren skal:
 i samråd med leder for MUR forberede saker for behandling i rådet
 sørge for innhenting av nødvendige opplysninger og uttalelser, og utarbeide innstillinger til rådet
 føre protokoll for møtene som sendes formannskap, rådmann, hovedutvalg, medlemmer,
varamedlemmer og politikerkontaktene
 være med å jobbe med prosjekter og tiltak som MUR engasjerer seg i
§14
VEDTEKTER FOR UNGDOMSKONFERANSEN


Ungdomskonferansen holdes i løpet av februar/mars, og er åpen for alle i alderen 13-20 år i Molde
kommune.



Skolene får invitasjon til Ungdomskonferansen med minst 5 ukers varsel.



Forslag som ønskes behandlet må være kommet til MUR senest 3 uker før konferansen.



Saksliste, årsmelding og innkomne forslag skal være tilgjengelig senest 2 uker før konferansen.



Innkalling til konferansen skal også sendes ordfører, rådmann og politiske utvalg, musikkrådet og
idrettsrådet. Disse har møte- og talerett på konferansen.

Ungdomskonferansen skal:







Velge møteledere, etter forslag frå MUR
Godkjenne sakslisten
Behandle årsmelding fra MUR
Behandle innkomne forslag
Behandle forslag til handlingsplan fra MUR
Velge ungdomsråd, i tråd med vedtektene

Protokoll fra konferansen sendes elevrådene, og adressatene som er nevnt i § 13 i disse vedtektene.
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