August 2014

Vedtægter for Ungerådet
§1
Navn
Stk. 1: Rådets navn er Vesthimmerlands Ungeråd.
§2
Organisation og forankring
Stk. 1: Vesthimmerlands Ungeråd er en uafhængig organisation.
Stk. 2: Ungerådet er organisatorisk forankret i Vesthimmerlands Ungdomsskole under Børneog skoleforvaltningen.
§3
Sekretariat
Stk. 1: Vesthimmerlands Ungdomsskole stiller sekretariat til rådighed for Vesthimmerlands
Ungeråd.
Stk. 2: Ungdomsskolens administration forestår i samarbejde med formand og
næstformand sekretariatsfunktionen
Stk. 3: Sekretariatet står for omdelingen af alle relevante informationer til Vesthimmerlands
Ungeråd.
Stk. 4: Ungerådets daglige arbejde foregår fra Ungdomsskolens lokaler.
§3
Formål
Stk. 1: At give de unge mulighed for at medvirke ved beslutninger, der vedrører deres liv og
fremtid.
Stk. 2: At give de unge mulighed for at opleve glæden ved at have indflydelse på deres eget liv.
Stk. 3: At være talerør for de unge overfor Byrådet og de kommunale udvalg.
Stk. 4: At fremme informationer, der vedrører unge i Vesthimmerlands Kommune.
Stk. 5: At styrke og støtte samarbejde og samvær mellem kommunens unge.
Stk. 6: At samarbejde med andre organisationer (bl.a. andre Ungeråd) om anliggender af
fælles interesser.
§4
Funktion
Stk. 1: At Ungerådet er høringsberettiget i kommunale sager i Vesthimmerlands Kommune,
der vedrører- og har indvirkning på de unges forhold i Vesthimmerlands Kommune.
Stk. 2: At rådet kan indstille sager, hvor rådet har kompetence.
Stk. 3: Rådets kompetence er beskrevet i § 3.
Stk. 4: At rådet kan udtale sig i andre sager end § 4 stk. 1.
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§5
Sammensætning
Stk. 1: Alle unge mellem 13 – 21 år, som er bosiddende i Vesthimmerlands Kommune, (fyldt
13 år på valgdagen), er valgbare og har stemmeret til Vesthimmerlands Ungeråd.
Stk. 2: Vesthimmerlands Ungeråd består af 13 medlemmer og 5 suppleanter, valgt af og
blandt de unge på fællessamling i oktober måned.
Stk. 3: En af de 13 pladser i rådet reserveres til en ung med handicap/særlige behov, som
udpeges af Handicaprådet inden fællessamlingen.
Stk. 4: Ved fravær til ordinære møder, i mere end 3 måneder fratræder medlemmer af
Vesthimmerlands ungeråd og erstattes med en suppleant.
Stk. 5: Ved fraflytning fra Vesthimmerlands Kommune udtræder medlemmer af
Vesthimmerlands Ungeråd og erstattes med en suppleant.
Stk. 6: Det tilstræbes, at Ungerådet har en bred geografisk repræsentation.
§6
Valghandling
Stk. 1: Vesthimmerlands Ungdomsskole sikrer afholdelse af fællessamling til valgmøde i
Årligt i oktober måned. Valghandlingen forestås af Vesthimmerlands ungdomsskole.
Stk. 2: Ungerådet indkalder til fællessamlingen med 4 ugers varsel på Ungdomsskolens,
kommunens og uddannelsesinstitutioners hjemmesider, lokalaviser, skoleintra samt
sociale medier.
Stk. 3: Medlemmerne vælges for en 2-årig periode, således at de 7 medlemmer vælges i lige
år, mens de 6 medlemmer vælges i ulige år.
Stk. 4: Valgene afholdes efter følgende retningslinjer:
 Kandidaterne opstilles som enkeltpersoner.


Alle valg er hemmelige.



Suppleanter prioriteres efter stemmetal



Det er muligt at blive genvalgt for en ny periode, ift. § 5, stk. 1

Stk. 5: Vesthimmerlands Ungeråd konstituerer sig på første møde efter valget, hvor der
vælges en formand, næstformand og sekretær.
Stk. 6: En repræsentant fra Ungerådet indtræder i Ungdomsskolens bestyrelse.
§7
Møder
Stk. 1: Dagsorden og forretningsgang for møderne fastsættes af Ungerådet.
Stk. 2: Formanden og næstformanden er ansvarlig for udarbejdelsen af dagsorden og
referater, med støtte fra sekretariatet.
Stk. 3: Dagsorden og bilag skal være sendt ud mindst 7 dage før mødet.
Stk. 4: Referater skal være udsendt, senest 7 dage før næste møde.
Stk. 5: Ordinære møder afholdes minimum 5 gange om året.
Stk. 6: Vesthimmerlands Ungeråd fastsætter i fællesskab mødekalender for ordinære møder
på det første møde efter valghandlingen.
Stk. 7: Ungerådet kan indkalde til ekstraordinære møder gennem Ungdomsskolens,
uddannelsesinstitutioners og kommunens hjemmeside, skoleintra samt sociale medier.
Stk. 8: Sekretariatet sender dagsorden ud til medlemmer og suppleanter.
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§8
Projektgrupper og udvalg
Stk. 1: Ungerådet kan nedsætte et eller flere underudvalg med reference til Ungerådet.
Stk. 2: Alle unge i Vesthimmerland kommune kan deltage i udvalg og arbejdsgrupper nedsat
af Vesthimmerlands Ungeråd. Dog skal mindst ét medlem af Vesthimmerlands Ungeråd
have sæde i udvalgene / arbejdsgrupperne.
Stk. 3: Udvalgene skal godkendes af Ungerådet
Stk. 4: Nedsatte udvalg arbejder under ansvar overfor Vesthimmerlands Ungeråd.
§9
Økonomi
Stk. 1: Byrådet fastsætter Vesthimmerland Ungeråds budget. Budgettet er kr. 75.000
Budgettet er afsat i Vesthimmerlands Ungdomsskoles budget.
Stk. 2: Der aflægges årligt regnskab på fællessamlingen og overfor Ungdomsskolens
bestyrelse.
Stk. 3: Vesthimmerlands Ungeråd er forpligtet til at overholde årsbudgettet.
§ 10 Dialog
Stk. 1: Ungerådet udarbejder en årsrapport, der forlægges Børne- og Skoleudvalget.
Stk. 2: Ungerådet arrangerer sammen med Børne- og Skoleudvalget et årligt dialogmøde med
Byrådet.
Stk. 3: Ungerådet er i dialog med unge og deres omgivelser gennem aviser, skoleintra, internet
og de sociale medier, f.eks. Facebook. Ungerådets arbejde kan følges gennem disse
medier, samt Ungdomsskolens hjemmeside: www.ungivhk.dk/ungeraad
§ 11 Vedtægter
Stk. 1: Vedtægtsændringer skal behandles på to møder i Ungerådet, med mindst en måneds
mellemrum og skal vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte.
Stk. 2: Vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet.
§ 12 Opløsning af Ungerådet
Stk. 1: Forslag til opløsning af Vesthimmerlands Ungeråd skal behandles på 2 afholdte møder
i Ungerådet, med mindst 1 og højst 3 måneders mellemrum.
Stk. 2: Forslag er vedtaget, hvis det bliver vedtaget med 2/3 majoritet.
Stk. 3: Hvis forslag om opløsning af Ungerådet vedtages, træffer Vesthimmerlands Byråd
endelig beslutning om opløsning.
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