
Vedtekter for Sirdal ungdomsråd (SUR) 

 

1. Rådets navn er Sirdal ungdomsråd (SUR) 

 

2. Formål 

Sirdal ungdomsråd skal fremme barn og ungdoms interesser i Sirdal kommune. Rådet kan 

selv ta opp saker som opptar dem, ikke bare saker som direkte gjelder barn og unge. Rådet 

skal fortrinnsvis gi ungdom mulighet til medvirkning i politisk behandling av saker. SUR kan 

også gi råd til den politiske og administrative ledelsen. Sirdal kommune skal bruke 

ungdomsrådet som høringsinstans i saker som fortrinnsvis har med barn og unge å gjøre. 

 

I saker der ungdomsrådet velger å uttale seg, skal kommunestyret og underliggende utvalg ta 

med uttalelsen som ledd i sin saksbehandling og protokollføring. 

 

3. Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig organ. 

 

4. Medlemmer til SUR skal velges blant personer med fast bopel i Sirdal. Når det gjelder 

representanter fra SVG, skal det velges medlemmer med fast bopel i Sirdal om mulig. 

 

5. Sammensetning 

SUR består av seks (6) personer + tre (3) varamedlemmer og skal ha følgende 

sammensetning: 

- Tonstad skule:  To (2) representanter + ett (1) varamedlem 

- Sinnes skule:  To (2) representanter + ett (1) varamedlem 

- Sirdal VGS:  To (2) representanter + ett (1) varamedlem 

 

6. Valg 

Elevrådene ved hver skole skal innen 15. september hvert år velge representanter til SUR. 

Medlemmene velges for to (2) år av gangen. Ved førstegangs valg, velges halvparten av rådet 

(en fra hver skole) for ett (1) år og de resterende medlemmene for to (2) år. 

 

Ungdomsrådet konstituerer seg selv innen en måned etter representantvalget, med valg av 

leder og nestleder. En kommunal ansatt skal fungere som rådets sekretær og veileder. Det 

settes opp en årlig møteplan. 

 

7. Gjennomføring og deltakelse i møter 

Innkalling til møter med saksliste skal skje minst en uke i forkant av møtedato. For å være 

beslutningsdyktig, må minst 50 % av medlemmene være til stede. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. 

 

To ganger i året (høst og vår) deltar SUR i møte med utvalg for oppvekst og levekår/ 

formannskapet. 

 

Ungdomsrådets leder, eller dens stedfortreder, har møte- og talerett i Sirdal kommunestyre og 

underliggende utvalg. 

 

8. Økonomi og godtgjørelse 

Sirdal kommune avsetter et fast årlig beløp som SUR disponerer. Medlemmene får dekket 

reise og møtegodtgjørelse på lik linje med andre rådgivende organ i kommunen. 

 



9. SUR gis ansvar for valg av representanter til ungdommens fylkesting. 

 

10. Alle tilstelninger/arrangement i regi av SUR skal være rusfrie. 

 

11. SUR kan foreslå endringer av vedtektene, men endringene skal godkjennes 

av Sirdal kommunestyre. 


