
Rådmannen fikk telefon sist torsdag fra sekretær i Kontrollutvalget om å komme på møte i 

Kontrollutvalget tirsdag 1102 for å gi en orientering om Ungdomsrådet. Det ble ikke sagt noe 

om bakgrunnen for denne orienteringen annet enn at det var stilt spørsmål om protokoller 

og ressurser for ungdomsrådet. 

På grunn av eksterne møter som både rådmann og næringssjef er opptatt i tirsdag så ble det 

avtalt med kontrollutvalgssekretær at orienteringen kunne sendes skriftlig. 

 

Ungdomsrådet generelt 

Ungdomsarbeidet ligger til sektor næring og landbruk og det er et eget budsjettområde for 

ungdom som ungdomsrådet er en del av.  

SLT koordinatoren har ansvar for ungdomsrådet. Ungdomsrådsmøtene blir stort sett 

avholdt på søndager. Dette er av hensyn til ungdom som går videregående skole utenfor 

kommunen. 

SLT koordinator har ca 20 % av stillingen sin for Tydal kommune. I denne stillingen ligger 

foruten ungdomsarbeidet tjenester for barnehage, skole, helsestasjon, barnevern, PPT, 

NAV, psykiatri, politi og lege. 

SLT koordinator rapporterer til sektorleder næring og landbruk 

 

Innkalling og protokoller Ungdomsrådet 

Ungdomsrådet innkalles via en Facebookgruppe dem har. Mail fungerer dårlig med enkelte 

ungdommer, da de ikke leser e-post jevnlig. Avtale om møter og innkalling skjer vi denne 

Facebook gruppen. Ved behov for utsendelse av saksdokumenter, skjer dette via mail med 

beskjed på facebookgruppen om at de må sjekke mail. Erfaringer at det er denne ordningen 

som fungerer best for rådet. Ungdomsrådet som er valgt for denne perioden, fungerer bra.  

Alle referat skrives i ePhorte og arkiveres under egen sak. Når det gjelder politiske saker, så 

skrives det protokoll som sendes til videre behandling i enten FS eller KS. Det samme gjelder 

saker som ungdomsrådet ønsker skal bli løftet videre til politikerne. 

 

 

 



 

Økonomi 

Budsjett 2020 for Ungdom ser slik ut: 

Inntekt  -30 000 

Utgift 152 820 

Netto 122 820 

Bruken for 2019 ser slik ut 

Ansvar: 4120 Ungdom 
  1068 Trekkpliktig kjøregodtgjørelse 1  
  1083 Møtegodtgjørelse 26  
  1099 Arbeidsgiveravgift 2  
  1116 Servering, bevertning 4  
  1129 Annet forbruksmateriell 1  
  1135 Post- og bankgebyr 0  
  1150 Kurs, opplæringstiltak 2  
  1160 Bilgodtgjørelse, oppg.pl. 10  
  1175 Reiseutgifter u/mva, bompenger 1  
  1178 Reiseutgifter, ikke oppg.plikt 1  
  1330 Kjøp av tjenester fra fylkeskommuner 4  
  1370 Kjøp av tjenester fra private 34  
  1429 Momskomp. drift 7  
  1472 Tilskudd til andre private 54  
  1629 Billettinntekter -10  
  1729 Momskomp drift -7  
  1750 Ref. fra andre kommuner -40  
  Sum ansvar: 4120 Ungdom 90  
 

I tillegg kommer Ungdomsklubb med et forbruk for 2019 på kr. 26 000 
Totalt 2019 på ungdomsarbeidet i kommunen kr. 116 000 

 

 


