
 
Reglement for Ungdommens bystyre i Arendal kommune 

 
Vedtatt av Arendal bystyre 16.12.2021 

 

 
1. Arendal kommune skal ha et medvirkningsorgan for ungdom, jf. kommuneloven § 5-12 og  
forskrift om medvirkningsordninger av 17.6.2019 nr. 727. Medvirkningsorganet skal hete  
Ungdommens bystyre.  
 
2. Ungdommens bystyre er et rådgivende organ for kommunen som gir innspill og anbefalinger 
til kommunen i saker som gjelder ungdom. Ungdommens bystyre har rett til å uttale seg i alle 
saker.  
 
3. Bystyret oppnevner medlemmer til Ungdommens bystyre på bakgrunn av navnelister sendt 
inn fra skolene. Navnelisten fra hver skole skal ha en av hvert kjønn.  
 
4. Ungdommens bystyre skal ha 15 medlemmer med personlige varamedlemmer med  
representasjon fra alle kommunale, fylkeskommunale videregående skoler og private skoler i  
kommunen, hvorav:  
 
a. 8 fra kommunale 1-10 skoler  
b. 3 fra private skoler  
c. 4 fra videregående skoler  
 
5. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent. Dersom listene fra skolene  
medfører skjevfordeling foretas loddtrekning i Utvalget for ordfører, varaordfører og  
opposisjonsleder.  
 
6. Valget gjelder for 1 år. Medlem som har vært valgt i en periode kan gjenvelges til ny periode. 
Valgperioden for Ungdommens bystyre varer fra januar-januar.  
Det er ikke et krav om bosted i Arendal kommune, for eksempel for elev som går på skole i 
Arendal, men som bor i annen kommune.  
 
7. Ungdommens bystyre velger selv leder og nestleder blant rådets medlemmer. Leder og 
nestleder tituleres som Ungdommens ordfører og varaordfører. Det velges også en representant 
og en vara til hver av bystyrets komiteer. Ved behov utgjør disse fem personene et arbeidsutvalg 
for ungdommens bystyre.  
 
8. Medlemmene i Ungdommens bystyre har både rett og plikt til å delta i organets møter, jf.  
kommuneloven § 8-1, første ledd. At medlemmene har plikt til å møte, betyr at de må  
komme på møtene med mindre de har gyldig forfall. Ved gyldig forfall innkalles  
varamedlemmer.  
 
9. Medlemmene som er til stede i organets møter har plikt til å stemme når en sak tas opp til  
avstemming. For at Ungdommens bystyre skal kunne treffe vedtak må minst halvparten av  
medlemmene ha vært til stede under møtet og avgi stemme i den aktuelle saken. Å treffe  
vedtak betyr å ta en avgjørelse, for eksempel at organet avgjør hva det skal mene om en sak  
som skal behandles i bystyret.  



10. Ungdommens bystyre har møte- og talerett og en begrenset forslagsrett i bystyret og 
bystyrets komiteer. To representanter møter i bystyret, mens en representant møter i hver av 
komiteene. Ved forfall skal vararepresentanter fra Ungdommens bystyre kalles inn.  
 
11. Ungdommens bystyre har en begrenset forslagsrett, hvor de kan fremme forslag i folkevalgte 
organer når dette er avklart med møteleder i forkant.  
 
12. Ungdommens bystyre har disposisjonsrett over et beløp fastsatt av bystyret i budsjett.  
 
13. Kommunedirektøren har koordineringsansvar for Ungdommens bystyre. Det skal være 
rutiner som sikrer at Ungdommens bystyre mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i  
saksbehandlingen at uttalelsene har mulighet til å påvirke utfallet av saken.  
 
Saksdokumentene til Ungdommens bystyre bygges opp etter samme mal som for de øvrige  
råd i kommunen. Kommunedirektøren har ansvar for tilrettelegging av innkomne saker og  
sørge for møteinnkalling på samme måte som for øvrige råd. Sakene sendes medlemmene  
senest 7 dager før møtet.  
 
14. Ved oppstarten av en ny periode skal det arrangeres en to dagers samling hvor ungdommens 
bystyre konstitueres og får nødvendig opplæring.  
 
15. Gjennom perioden vil det bli arrangert en tur til Stortinget for medlemmene av 
Ungdommens bystyre. Her vil det bli gitt demokratiopplæring og innsyn i hvordan Stortinget 
fungerer.  
 
16. En gang i halvåret vil Ungdommens bystyre holde en muntlig orientering for bystyret hvor de 
kan ta opp det de ønsker.  
 
17. Ungdommens bystyre gis nødvendig opplæring.  
 

18. Ungdommens bystyre sine møter gjennomføres i samme uke som komite, sant det er 

praktisk mulig. På konstituerende møte velger Ungdommens bystyre selv om de vil ha møter på 

dagtid eller kveldstid. 


