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Saksprotokoll 
 

 

Revidert reglement for ungdomsrådet, eldrerådet og råd 
for personer med funksjonsnedsettelse 

Saksbehandler:  Per Korsvik Saksnr.:  19/03077 

Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 17/22 23.08.2022 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 15/22 23.08.2022 

3 Eldrerådet 14/22 23.08.2022 

4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/22 24.08.2022 

5 Formannskapet 74/22 31.08.2022 

6 Kommunestyret 76/22 14.09.2022 

 

  
 
Kommunestyrets behandling 14.09.2022: 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet fellesforslag fra Ap, MDG, SV, og V:  
Legge til «Ungdomsrådets leder har møte- og talerett i kommunestyret og 

utvalgene når rådets saker skal behandles. Rådets leder kan la ett av de 
andre medlemmene i rådet utøve denne retten på sine vegne.» Under 
6.9.1. Oppgaver og ansvar» på Ungdomsrådets reglement. 

 
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag: 

Legge tilsvarende formulering for møte- og talerett i kommunestyret og 

utvalgene for leder i Råd for personer med funksjonsnedsettelser og 
Eldrerådet.  

 

Tor Malnes Grobstok (MDG) fremmet fellesforslag fra MDG og SV: 
«Ungdomsrådets leder har forslags-, møte- og talerett i kommunestyret 

og utvalgene når rådets saker skal behandles. Rådets leder kan la ett av 
de andre medlemmene i rådet utøve denne retten på sine vegne.» Under 

6.9.1. Oppgaver og ansvar» på Ungdomsrådets reglement. 
 
Votering: 

 Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 Fellesforslaget fra Ap, MDG, SV og V ble enstemmig vedtatt. 

 SVs forslag ble nedstemt 20-13 (5H, 3FrP, 3SV, 1R, 1KrF). 
 Fellesforslaget fra MDG og SV ble nedstemt 24-9 (4MDG, 3SV, 1R, 1KrF). 

 

Kommunestyrets vedtak 14.09.2022: 
1. Revidert reglement for eldrerådet vedtas. 

 
2. Revidert reglement for personer med funksjonsnedsettelse vedtas. 
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3. Revidert reglement for ungdomsrådet vedtas med følgende tillegg under 
6.9.1. Oppgaver og ansvar: Ungdomsrådets leder har møte- og talerett i 

kommunestyret og utvalgene når rådets saker skal behandles. Rådets leder 
kan la ett av de andre medlemmene i rådet utøve denne retten på sine 
vegne. 

 
4. Rådene kan ta opp saker på eget initiativ. Jf. forskrift 17.09.2019 nr. 727, § 2 

om medvirkningsordninger.  
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 16. september 2022 
 

Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 

 


	Saksprotokoll

