
VEDTEKTER FOR DE UNGES RÅD I TYNSET KOMMUNE 
- vedtatt av kommunestyret 23.04.02- 

 
1. Navn, formål og myndighetsområde 
 
1.1. Organets navn er: De unges råd (DUR) 
 
1.2. Formålet med DUR er at barn og ungdom i Tynset skal gis mulighet til medbestemmelse og 

påvirkning i kommunale saker, samt øke de unges samfunnsengasjement og gi dem trening i  
demokratisk arbeid. 

 
1.3. DUR skal først og fremst være et rådgivende organ for Tynset kommune. Leder og nestleder i 

DUR skal kunne møte i kommunestyret og andre politiske nemnder og utvalg med talerett i 
saker DUR eller de selv mener er av betydning for barn og unge. Kommunestyret kan avgjøre 
hvilke saker DUR kan være representert i. Også andre DUR-medlemmer skal kunne velges 
eller oppnevnes til å delta i kommunale nemnder og utvalg utenom kommunestyret med tale- 
og forslagsrett. Ellers skal DUR særlig ha samarbeid med kommunens barnerepresentant (også 
kalt barnetalsperson) på følgende måte: 

 
Så langt det er praktisk mulig skal kommuneadministrasjonen gjennom 
barnerepresentanten bidra til at det blir innhentet uttalelser fra DUR i saker som angår 
barn og unge. DUR skal således være en referansegruppe for barnerepresentanten. 
 
DUR kan ta opp saker på eget initiativ gjennom barnerepresentanten. Han skal da 
videreføre disse sakene til de rette saksbehandlere i kommunen eller direkte til de aktuelle 
politiske organ. 

 
1.4. Fra og med år 2002 skal DUR ha disposisjonsrett over en post i kommunebudsjettet for tiltak 

som er av positiv betydning for oppvekstforholdene i kommunen. 
 
1.5. DUR er ansvarlig for å velge representanter og vararepresentanter til Ungdommens Fylkesting 

(UFT) etter nærmere retningslinjer fra Hedmark fylkeskommune. 
 
  

 
2. Sammensetning og funksjonstid 

 
2.1. Representantene til DUR velges årlig av elevrådene i skolene i kommunen, snarest mulig etter 

skolestart. Valgperioden følger resten av skoleåret og neste skoleår til nytt DUR er valgt. 
Elevrådet eller elevrådsstyret ved den enkelte barne- og ungdomsskole og Nord-Østerdal 
videregående skole velger hver for seg to representanter og to vararepresentanter. Det skal 
velges ei jente og en gutt, samt personlige vararepresentanter av samme kjønn. Valgene skal 
ikke være partipolitiske. 

  
2.2. De som velges som medlemmer og varamedlemmer til DUR skal være i alderen 12 til og med 

20 år. 
  
2.3. I tillegg til de som velges direkte til DUR skal kommunens representanter til Ungdommens 

Fylkesting innkalles til alle DUR-møter med fulle rettigheter. 
 

 
 
VEND ! 
 



 
3. Valg av leder, nestleder, arbeidsutvalg, andre utvalg m.m. - konstituering 
 
3.1. DUR velger et arbeidsutvalg på 5 personer. Blant disse velges leder og nestleder. Dette skal 

skje på første møte hvert år etter at skolene har valgt sine representanter til DUR. 
 
3.2. DUR kan oppnevne utvalg som skal ta seg av spesielle områder som angår 

oppvekstforholdene i kommunen. Medlemmene i slike utvalg trenger ikke å være medlemmer 
i DUR. 

 
3.3. Ved avstemninger i DUR og utvalg har hvert medlem en stemme. Barnerepresentanten har 

talerett i disse forsamlingene. 
 
3.4.  Det bør være et toveis samspill mellom DUR- medlemmene og elevrådet ved den enkelte 

skole når det gjelder kommunale saker som er av betydning for barn og ungdom.  
 
 
4. Administrasjon og økonomi 
 
4.1. Barnerepresentanten skal være sekretær for DUR, arbeidsutvalget og eventuelt andre utvalg. 
 
4.2. Reise- og møteutgifter dekkes av Tynset kommune etter kommunens regulativ og 

retningslinjer. 
 
 
5. Vedtak og endring av vedtektene 
 
5.1. Disse vedtektene skal vedtas av kommunestyret i Tynset. 
 
5.2. Vedtektsendring kan kun foretas etter uttalelser fra DUR.  
  
 
 
 
 
 
 
 


