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Allmänt
1 § Sametingets Ungdomsråd (Ungdomsrådet) är ett partipolitiskt obundet rådgivande
organ underställt Sametingets plenum.
2§

Sametinget anvisar särskilda medel för Ungdomsrådets verksamhet och aktiviteter.

3 § Ungdomsrådet saknar beslutanderätt i frågor som rör förvaltningen och
myndighetsutövningen. Det som gäller för beslutande organ inom Sametinget ska dock ändå
tillämpas för ungdomsrådet i fråga om jäv 3, omröstning 4, avvikande mening 5 och ärendenas
handläggning 6.
Ungdomsrådets sammansättning
4 § Sametingets plenum väljer fem ledamöter och lika många personliga ersättare till
ungdomsrådet. En av ledamöterna ska därvid utses att vara ordförande. Ledamöter och
ersättare ska vid valet vara i åldern 14 till 30 år. Mandattiden är två år. Ledamot i Sametinget
kan inte väljas till ordinarie ledamot i ungdomsrådet. Ingen får väljas att tjänstgöra som
ledamot under fler än tre mandatperioder.
5§

Ungdomsrådet utser inom sig en vice ordförande.

Ungdomsrådets uppgifter
6 § Ungdomsrådets främsta uppgift är att stärka och värna den samiska ungdomens
inflytande och medbestämmande i Sametinget och svensk politik.
7 § Ungdomsrådet ansvarar för att sammanställa mål, riktlinjer och prioriteringar i ett
politiskt handlingsprogram som ska underställas Sametingets plenum för beslut.
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I sitt arbete ska Ungdomsrådet följa det politiska handlingsprogrammet.
8 § Ungdomsrådet ska för varje kalenderår fastställa internbudget, mötes- och
verksamhetsplan.
9§

Ungdomsrådet ska löpande följa upp sin budget och tidigare protokollförda beslut.

10 § Ungdomsrådet ska redovisa sin verksamhet till Sametingets plenum i den ordning som
gäller för Sametingets styrelse och nämnder. Redovisningen sammanställs gemensamt av
Ungdomsrådets ledamöter i god tid före plenumsförhandlingarna.
11 § För varje verksamhetsår ska Ungdomsrådet skriva en rapport om ungdomsrådets
verksamhet under året, varvid fattade och verkställda beslut redovisas.
12 § Ungdomsrådet ska vara representerat vid varje plenumsförhandling i Sametinget.
13 § Om Ungdomsrådet har en särskild informations- och frågestund i samband med
plenumsförhandlingar ska formen för denna bestämmas i samråd med Sametingets
presidium.
14 § Ungdomsrådet ska deltaga i internationellt samarbete inom Samiskt Parlamentariskt
Råd Nuorat (SPR-N) i enlighet med den ordning som gäller för SPR-N.
15 § Ungdomsrådet utser själv ledamöter till SPR-N.
Planering och förberedelser
16 § Ordföranden har ansvaret för planering och förberedelser av Ungdomsrådets möten.
Ungdomsrådet ska planera sammanträdesfrekvensen för året och prioriteringen av de frågor
som ska behandlas på de olika sammanträdena. Sammanträdesplanen ska anpassas efter
Sametingets styrelse och plenums möten.
17 § Ungdomsrådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde ska
hållas också om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det
behövs. 7
18 § Ungdomsrådets ordförande ansvarar för kontakten med Sametingets styrelse och
andra organ inom Sametinget, om inte någon annan ordning särskilt bestäms.
19 § Sametingets kansli är beredningsorgan. Sametingets kanslichef tillser att
Ungdomsrådet har tillgång till tjänstemannaresurser som krävs för verksamheten.
Underlag till sammanträden
20 § Skriftlig kallelse ska skickas ut senast två veckor före sammanträdet. Dagordning och
underlag ska skickas ut senast en vecka före sammanträdet. Ordföranden ansvarar för att
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dagordning, kallelse och underlag tas fram och går ut i tid. Kallelse och medföljande
handlingar ska på samma sätt delges ersättare.
21 § Ledamot som är förhindrad att närvara ska i god tid underrätta ordföranden och sin
ersättare om detta.
22 § Om alla närvarande ledamöterna är eniga om det, får underlaget för ett beslut eller
annat viktigt ställningstagande i yttersta undantagsfall lämnas ut till ledamöterna senast
under sammanträdet.
23 § Med kallelsen ska följa en kort ärendebeskrivning, rapportsammanfattning eller annat
underlag för varje ärende på dagordningen. Förslag till beslut eller annat ställningstagande
från Ungdomsrådet ska ingå i underlaget.
Sammanträdet
24 § Sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Ungdomsrådet får dock besluta att
sammanträde eller del därav ska vara offentligt.
25 § Ordföranden får fatta beslut på Ungdomsrådets vägnar i ärenden som är så
brådskande att Ungdomsrådets avgörande inte kan avvaktas. Ett sådant beslut ska anmälas
vid nästa sammanträde.
Beslut per capsulam får användas när samtliga ledamöter är eniga om att tillämpa den
mötesformen.
Protokoll och justering
26 § Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska
redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som har
handlagts. Protokollet ska för varje ärende redovisa vilka beslut som har fattats, vilka
ledamöter som har deltagit i besluten och vilka avvikande meningar (reservationer) som har
anmälts mot besluten. 8
27 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast fjorton dagar efter
sammanträdet. 9Ungdomsrådet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan den justeras.
Överlämning och utbildning
28 § Avgående ordförande ska assistera en nytillträdd ordförande under en
övergångsperiod utifrån behov.
29 § Nya ledamöter och ersättare ska erbjudas utbildning i Sametingets arbete och
Ungdomsrådets roll. Utbildningen anordnas av Sametingets kansli.
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