
Retningslinjer for Sandnes ungdommens kommunestyre (SUK) 
 

1. Formål 
  
Formålet med Sandnes ungdommens kommunestyre er å sikre en partipolitisk nøytral, bred, 
åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i alle saker som gjelder dem, jf. forskrift om 
medvirkningsordninger §1.  
 

2. Oppgaver 
 
SUK er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder 
ungdom. Slike saker skal kommunestyret eller andre folkevalgte organer forelegge for rådet. 
SUK skal ivareta barn og unges interesser i kommunen. 

Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at SUK mottar sakene på et så tidlig 
tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 
saken. SUK kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene 
til det kommunale organet som avgjør saken endelig. Jf. forskrift om medvirkningsordninger 
§2. 

SUK kan delegere oppgaver til det unge formannskapet i hastesaker. 

 

3. Sammensetning og organisering 
 
Alle ungdommer i Sandnes skal ha like muligheter til å delta i SUK.  
Medlemmene skal være i alderen 13 – 19 år, og være bosatt i Sandnes kommune. Valgt 
medlem representerer ungdommene i sin skolekrets eller område. Valg av medlemmer 
foretas i august/september.  
 
3.1 Valg av Sandnes ungdommens kommunestyre 
Kommunestyret velger SUK på grunnlag av følgende innspill: 

 Områdeutvalgene i Sandnes foreslår blant sine ungdomsrepresentanter 1 medlem 
med varamedlem til SUK 

 Ungdomsskolene i Sandnes foreslår 1 medlem med varamedlem til SUK 
 Videregående skoler i Sandnes foreslår 1 medlem med varamedlem til SUK 

 
3.2 Valg av representanter på skolene  
Skolens elevråd har ansvaret for å gjennomføre et demokratisk valg av representanter og 
vararepresentant til SUK. Alle elever ved skolen kan stille til valget. Organisasjoner som 



representerer ungdom har rett til å komme med forslag til elevrådene om representanter til 
SUK. Jf. forskrift om medvirkningsordninger §3. 

3.3 Funksjonstid 
Medlemmer i SUK blir valgt for 1 år, og kan bli gjenvalgt. 
 
3.4 Konstituerende møte 
Konstituerende møte avholdes en gang pr. år. Innkallelse til dette skal være gjort minimum 
en måned i forveien. Medlemmer som er valgt fra skolene og områdeutvalgene møter. I 
møtet velges formannskapet og møteplan vedtas. 
 
3.5 Det unge formannskapet 
Det konstituerende møtet velger et formannskap bestående av ung ordfører, ung 
varaordfører og 3 medlemmer (+ fire vara). Formannskapet delegeres myndighet til å fatte 
vedtak på vegne av SUK, hvis saker haster og det ikke er tid til å kalle inn hele SUK. 
  
3.6 Komiteer 
SUK bestemmer selv om det skal opprettes komiteer, og evt. hvilke komiteer som skal 
opprettes. Eksempel på slike komiteer kan være grupper som arbeider med ulike 
samfunnsområder eller prosjekter SUK er involvert i. 

 
4. Organisering av arbeidet 
 

4.1 Møter i Sandnes ungdommens kommunestyre  
Møtene holdes i forkant av møter i kommunestyret og andre utvalg, slik at SUK kan uttale 
seg om saker som behandles i de aktuelle utvalgene.  
Det legges opp til en møtehyppighet på ca. 4 – 6 møter per år, etter fastsatt møteplan. 
Medlemmer har møterett, talerett og stemmerett. Varamedlemmer har møterett og 
talerett. Det blir betalt møtegodtgjørelse for medlemmer i SUK, men kun for frammøte. 
Dette gjelder møter i SUK, og i det unge formannskapet. (Varamedlemmer betales kun 
møtegodtgjørelse hvis de møter istedenfor hovedmedlemmer. Ledergodtgjørelsen er 
fastsatt til 2 x M og medlemsgodtgjørelsen er fastsatt til 1 x M. Faktor M er fastsatt slik 
kommunens retningslinjer for godtgjørelse for folkevalgte i Sandnes kommune til enhver tid 
bestemmer.) 
 
4.2 Dialogmøter med utvalg 
Dialogmøte mellom ung ordfører, ung varaordfører samt aktuelle utvalg gjennomføres hvert 
halvår i forkant av utvalgsmøter. Det settes av 30 minutter til dialogmøtene.  
 
4.3 Møte- og talerett i kommunestyret 
«SUK`s fem minutter” settes opp som fast post på sakslista til SUK. SUK er innvilget talerett i 
form av et innlegg i starten av hvert kommunestyremøte. SUK sine spørsmål fra talerstolen 
formidles Rådmannen senest en uke før kommunestyremøtet for eventuelle svar eller 
kommentarer fra administrasjonen. 
 



4.4 Sekretariatsbistand 
Rådene skal gis tilstrekkelig sekretariatshjelp. Rådene har rett til å uttale seg før 
kommunestyret setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene og vedtar 
budsjett for dem. 

Protokoll fra møter i SUK sendes som orienteringssak til aktuelle utvalg.  
 
4.5 Møteinnkalling og forberedelse 
Innkalling sendes fra SUK`s leder én uke før møtet i samarbeid med sekretariat. Forfall må 
meldes i god tid, slik at varamedlem kan innkalles.  
Rådmannen har ansvaret for å se til at aktuelle saker blir lagt fram for SUK. 
  
4.6 Gjennomføring av møtene 
Møtene ledes av den unge ordføreren. Ved behov bør representanter fra administrasjonen i 
kommunen, eller andre som har relevant informasjon til saker, delta for å gi opplysninger om 
saker som er til behandling.  

 4.7 Informasjon 
SUK skal i samarbeid med sekretariatet sikre at barn og unge gis god informasjon om 
arbeidet slik at barn og unge vet hvilke muligheter de har via SUK. 

4.8 Opplæring 
Ved konstituering av nytt SUK gjennomføres det opplæring som skal gi medlemmene 
nødvendig kunnskap om Sandnes ungdommens kommunestyre og arbeid samt overordnede 
planer i kommunen, kommunal saksbehandling, aktuelt lovverk, taushetsbestemmelser mv.  
 
4.9 Politiske Mentorer 
To politikere fra aktuelle utvalg bidrar med politisk kompetanse for SUK. En politiker fra 
henholdsvis posisjonen og en fra opposisjonen skal fungere som kontaktpersoner, rådgivere, 
samt bidra til praktisk løsning, inspirasjon og drahjelp for SUK slik at de får den hjelpen de 
trenger i arbeidet. 
 
 

5. Økonomi  
 

Kommunestyret kan gi ungdomsrådet myndighet til å fordele bevilgninger. 
 
 

6. Årsmelding 
 
Ungdommens kommunestyre skal i slutten på hver valgperiode legge frem en årsmelding for 
kommunestyret. Årsmeldingen skal inneholde oversikt over medlemmer, reglement, og 
hvilke saker ungdommens kommunestyre har behandlet i løpet av året som er gått, i tillegg 
til en oppsummering av rådets uttalelser, jf. forskrift om medvirkningsorganer § 2 
 
 

Retningslinjer vedtatt i Sandnes kommunestyre 21.10.2019 


