Forslag til nye vedtekter for
Aust-Agder elev- og lærlingråd
§ 1. Formål og mandat
1.1 Aust-Agder elev- og lærlingråd er et fellesorgan for elevene ved de offentlige
videregående skolene og elever under fagopplæring i Aust-Agder fylkeskommune.
1.2 Organet skal være et rådgivende organ for skolene, fagopplæringen,
fylkesadministrasjonen og de politiske organ og utvalg i fylkeskommunen, i saker som har
konsekvenser for barn og ungdom i fylket.
1.3 Formålet med elev- og lærlingrådet er å:
a) styrke ungdomsmedvirkning på det regionalpolitiske nivået
b) sikre ungdoms medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker
c) øke unges samfunnsengasjement og lyst til å bidra i demokratiske prosesser
d) gi ungdom trening i medvirkning gjennom ulike demokratiske kanaler
e) forbedre kunnskapen om politiske beslutningsprosesser
1.4 Elev- og lærlingrådet skal arbeide aktivt for å styrke barn og unges interesser i AustAgder fylkeskommune. Det skal spesielt arbeides for å synliggjøre skole og fagopplæring som
arbeidsplass for ungdom, samt øke deres innflytelse i skole og fagopplæring.
1.5 Elev og lærlingrådet skal også være et rådgivende organ og et møtested for de enkelte
elevråd.
1.6 Elev- og lærlingrådet bør ha kontakt med de forskjellige elevorganisasjonene som er
aktive i fylket for at alle ulike elevorganisasjoner kan være med å fremme elevmedvirkning.

§ 2. Sammensetning og valgprosedyrer
2.1 Alle de offentlige videregående skolene i Aust-Agder fylkeskommune skal være
representert med to representanter hver. I tillegg skal det være fire
lærlinger/lærekandidater som representerer elever under fagopplæring.
2.2 Ved valg av representanter til elev- og lærlingrådet skal følgende retningslinjer følges:
-

Elevrådet på hver skole skal være representert med to representanter. Den ene
representanten er leder for elevrådet, den andre velges av og blant elevrådets
medlemmer ved alminnelig flertallsvalg i elevrådsmøtet. I tillegg kan det velges en
eller flere vararepresentanter.
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-

Lærlingene/lærekandidatene skal være representert med fire medlemmer i elev- og
lærlingrådet. To lærlingrepresentanter fra Yrkesopplæringsnemnda har fortrinn. De
øvrige medlemmene velges av og blant lærlingene/lærekandidatene. I tillegg kan det
velges en eller flere vararepresentanter.

Valg av lærlingrepresentanter foregår på følgende måte:
-

Lærlingene/lærekandidatene kontaktes og får en rimelig frist for å nominere.
Kandidatene kunngjøres og valg avholdes innen en kunngjort frist.

2.3 Elev- og lærlingrådet konstituerer seg selv. De velger leder og nestleder av og blant
rådets medlemmer, dette skjer ved alminnelig flertallsvalg. Er det flere kandidater kan man
gjennomføre skriftlig votering hvis ett medlem krever det.
2.4 Det skal velges et arbeidsutvalg av og blant rådets medlemmer. Arbeidsutvalget skal
bestå av leder og nestleder, og i tillegg to til fire medlemmer. Det skal sitte minst en
lærling/lærekandidat i arbeidsutvalget. Valgene skjer ved alminnelig flertallsvalg. Er det flere
kandidater skal man gjennomføre skriftlig votering hvis ett medlem krever det. Ved valg av
medlemmer til arbeidsutvalget skal det legges vekt på at medlemmene kommer fra ulike
deler av fylket og spredning i utdanningsprogram.
2.5 Elev- og lærlingrådet har møte- og talerett i fylkestingskomiteene. Elev- og lærlingrådet
kan utpeke én representant med slike rettigheter til hvert enkelt møte i hver enkelt av
fylkestingskomiteene. Elev- og lærlingrådet avgjør selv om en ønsker å velge faste
representanter som møter i de respektive fylkestingskomiteene for ett år av gangen, eller
om en ønsker å velge representanter for et møte av gangen. Valgene skjer ved alminnelig
flertallsvalg.
2.6 Fylkesadministrasjonen oppnevner en koordinator som bistår elev- og lærlingrådet i
deres arbeid.
2.7 Fylkesadministrasjonen skal også sørge for at elev- og lærlingrådet får opplæring i
politiske beslutningsprosesser, saksbehandling og møtekultur.

§ 3. Arbeidsutvalget
3.1 Arbeidsutvalget består av 4-6 medlemmer valgt av og blant elev- og lærlingrådets
medlemmer.
3.2 Leder for elev- og lærlingrådet er leder av arbeidsutvalget. Nestleder for elev- og
lærlingrådet er nestleder i arbeidsutvalget.
3.3 Arbeidsutvalget skal avholde tre til seks møter i året, fortrinnsvis i forkant av de
ordinære møtene.
3.4 Arbeidsutvalget kan gis myndighet til å uttale seg i hastesaker og skal forberede saker til
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møtene i elev- og lærlingrådet.

§ 4. Møter og møteforpliktelser
4.1 Det skal avholdes mellom tre og seks plenumsmøter i året. På første møte skal rådet
konstituere seg, og det skal utarbeides en årsplan. Innkallinger skal sendes ut senest to uker
før møtet.
4.2 Ungdomsråd, elevråd på videregående skoler og ellers alle i fylket kan melde inn saker
som angår barn og unge til elev- og lærlingrådet. Sakene skal meldes inn til elev- og
lærlingrådet senest fire uker før møtet. Arbeidsutvalget vurderer hvilke saker som behandles
i rådet.
4.3 Elev- og lærlingrådet kan selv ta opp saker om de ønsker det.
4.4 Leder av elev- og lærlingrådet leder møtene, nestleder er stedfortreder.
4.5 Vedtak blir gjort med simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
4.6 Det skal føres protokoll fra alle møter i elev- og lærlingrådet. Protokoll sendes ut så fort
som mulig etter hvert møte.
4.7 Møter i elev- og lærlingrådet er åpne.

§ 5. Økonomi og budsjett
5.1 Fylkestinget avsetter midler til drift av elev- og lærlingrådet. Elev- og lærlingrådet
behandler budsjett for rådets virksomhet etter at midlene er tildelt av fylkestinget.
5.2 Det skal utarbeides årlig melding til fylkestinget.

§ 6. Møtegodtgjørelse
6.1 Det vil bli gitt møtegodtgjørelse i henhold til reglement for godtgjørelser til
fylkeskommunale ombud.
6.2 Møtegodtgjørelse vil også bli utbetalt for dager med møter i arbeidsutvalg og i
fylkestingskomiteene.
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