RETNINGSLINJER FOR
UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE I
FROGN
VEDTATT AV UNGDOMMENS KOMMUNESTYRE 29.03.04.
(REVIDERT AV KOMMUNESTYRET 20.06.16)

1. NAVN
Organets navn er Ungdommens kommunestyre i Frogn.
2. FORMÅL
Fremme barn og unges interesse og tale deres sak i Frogn kommune.
Stimulere til samfunnsengasjement, medbestemmelse og deltakelse blant unge.
3. SAMMENSETNING
Ungdommens kommunestyre skal bestå av 22 medlemmer med følgende
sammensetning:
2 representanter fra Seiersten (2 ulike trinn)
2 ” Dyrløkkeåsen ungdomsskole (2 ulike trinn)
2 ” Dyrløkkeåsen barneskole (men kun 1 representant har stemmerett)
2 ” Drøbak Montessori u-trinn (men kun 1 representant har stemmerett)
2 ” Drøbak Montessori b-skole (men kun 1 representant har stemmerett)
2 ” Drøbak (men kun 1 representant har stemmerett)
2 ” Heer (men kun 1 representant har stemmerett)
2 ” Sogsti (men kun 1 representant har stemmerett)
2 ” Dal (men kun 1 representant har stemmerett)
2 ” Fritidsklubbene i Frogn (Underhuset og Juniorzonen)
2 ” Frogn videregående skole
Det presiserer at Dyrløkkeåsen barneskole, Drøbak Montessori u-trinn, Drøbak
Montessori b-skole, Drøbak skole, Heer skole og Dal skole fortsatt skal ha én
stemme pr. skole.
På barneskolene skal det velges representanter fra 6 eller 7.klasse.
Representantene fra videregående skole skal ikke være eldre enn 20 år det året de
velges.
Det skal også velges et varamedlem for hver representant.

4. OPPNEVNING
Representantene velges av elevrådene ved de enkelte skolene. Representantene
velges for 1 år av gangen. Det bør være jevn fordeling av hvert kjønn. For å sikre
kontinuiteten bør det foretas gjenvalg av representanter. I den forbindelse er det
viktig at skolene samarbeider ved valg av representanter til UKS.
UKS skal ha sitt konstituerende møte på høsten rett etter at elevrådene har blitt valgt.
Leder og nestleder av UKS velges blant medlemmene, for ett år av gangen.
Frist for oppnevning:
Skolene (elevrådene) oppnevner sine representanter og melder disse inn til politiske
tjenester innen 1. oktober hvert år.
5. ARBEIDSUTVALG
Skal bestå av 7 representanter og velges blant medlemmene i UKS. Leder og
nestleder i UKS er selvskrevne medlemmer. Arbeidsutvalget har myndighet til å
avgjøre saker selv, bortsett fra søknader om midler fra UKS. I disse sakene lager
Arbeidsutvalget en innstilling til UKS.
Møtevirksomhet: Skal ha møter etter behov, fortrinnsvis i uken forut for
utvalgsmøtene i kommunen. Møtene skal foregå hovedsakelig i skoletiden.
6. KONTAKTLÆRERE
På hver av skolene oppnevnes en kontaktlærer som skal legge til rette for at saker
som skal opp i UKS kan bli drøftet i klasseråd og elevråd.
Kontaktlærerne kan delta under møtene både i Arbeidsutvalget og UKS dersom det
er ønskelig. Alle møteinnkallinger/referater fra møtene i Arbeidsutvalget og UKS blir
sendt kontaktlærerne.
7. VEILEDNING AV KOMMUNESTYRET
Kommunestyret utnevner to av kommunestyrets medlemmer som skal være
veiledere og brobyggere mellom Ungdommenes kommunestyre og politikerne
i Frogn, tilsvarende ordningen i Oppegård kommune.
8. MANDAT
Være talerør i saker som vedrører barn og unge, og skal behandle alle saker som
vedrører barn og unge.
UKS disponerer sitt eget driftsbudsjett. Midlene fordeles etter søknad fra barn og
unge i Frogn kommune. UKS kan også velge å bruke deler av summen på
seminar/opplæring for medlemmene.
Størrelsen på budsjettet blir fastsatt ved de årlige budsjettbehandlingene i
kommunestyret.
UKS vedtok 02.12.02 retningslinjer for tildeling av midler fra UKS (gjelder skolene).
Leder og nestleder i UKS har talerett i kommunens formelle fora.

9. MØTENE
UKS avholder minst 4 møter pr. år i tillegg til opplæringsseminaret.
Konstituerende møte på høsten og fordelingsmøte
på våren. Ellers skal det være møter etter behov. Se også punkt 5 vedr.
Arbeidsutvalget.
10. RETNINGSLINJER FOR GOD MØTEKULTUR:
Representantene opptrer på vegne av flere og plikter derfor å sette seg inn i hva
skole/fritidsklubben som helhet mener. UKS medlemmene plikter å vise god
oppførsel, respektfull fremferd og god møteskikk. Representantene må kunne si hva
de mener og de andre medlemmene må respektere andres meninger, selv om de
mener noe annet.
11. KOMMUNIKASJON MELLOM UKS, SKOLE OG SEKRETRIAT
Kommunikasjon mellom Ungdommenes kommunestyre og sekretariatet
foregår via e-post. Kommunikasjon mellom Ungdommenes kommunestyre og
skolene går igjennom elevrådsrepresentantene.
12. SAKSPAPIRER
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester
utarbeider sakspapirer til møtene. Papirene skal som hovedregel sendes
medlemmene minst 1 uke i forkant av møtet.
Leder av UKS skal også ha tilsendt sakslistene til kommunestyret og de tre faste
utvalgene, plan og utvikling, kultur og miljø, oppvekst og omsorg.
13. SEKRETARIAT
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester sender ut sakspapirene og
skriver referat (protokoll) i forbindelse med møtene til både Arbeidsutvalget og UKS.
Enheten koordinerer saker som skal til behandling i UKS, og fungerer som
kontaktledd mellom UKS og administrasjonen i kommunen. Enheten bidrar også med
det praktiske i forbindelse med møtene.
14. ÅRSMELDING
Det utarbeides årsmelding av personal, organisasjon og politiske tjenester
som skal behandles i UKS før den legges frem for kommunestyret.

Frogn kommune,
Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester

