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§ 1 Formål  

Formålet med Ungdommens Nordiske Råd (UNR) er å samle unge politikere fra hele Norden for å 

diskutere og påvirke saker på et nordisk nivå. UNR skal representere ungdom overfor Nordisk Råd, 

Nordisk Ministerråd om nordiske spørsmål generelt. Det er et mål i seg selv at UNRs medlemmer 

gjennom sitt nordiske engasjement skal etablere forståelse, kontakter og vilje til samarbeid på tvers 

av de nordiske landegrenser. 
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§ 2 Oppgaver  

UNR skal sette ungdomspolitiske spørsmål på den nordiske dagsorden, fornye, utvikle og påvirke det 

nordiske samarbeidet og være et organ hvor nordiske ungdomspolitikere kan utveksle ideer og 

visjoner for dagens og fremtidens Norden. Gjennom deltagelse i UNR skal unge lære seg hvordan 

Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og andre former for nordisk samarbeid fungerer og forberedes til 

Nordisk Råds sesjon.  

 

§ 3 Medlemmer  

Medlemmene i UNR består av de nasjonale ungdomspartiene til de partier som er representert i det 

nasjonale parlamentet, eller tilsvarende organ i selvstyreområdene. Medlemmene kan organisere seg 

i en nordisk paraplyorganisasjon som må bestå av UNR-medlemmer fra minimum tre land eller 

selvstyreområder. Videre skal hver paraplyorganisasjon avholde minimum et møte (enten fysisk eller 

virtuelt) hvert år og ha vedtekter. UNR:s presidium ansvarar för att granska att 

paraplyorganisationerna uppfyller dessa krav i september varje år och meddela 

paraplyorganisationerna minst tre veckor före sessionen om vilka paraplyorganisationer som existerar 

vid ifrågavarande års session. UNR-medlemmer kan bare være medlem av én nordisk 

paraplyorganisasjon.  

Nye paraplyorganisasjoner skal rapporteres til UNRs sekretariat minimum 2 måneder før sesjonen. 

Endelig registrering av nye paraplyorganisasjoner skjer ved sesjonens start, og disse får da rett til å 

delta. Paraplyorganisasjoners representanter i UNR må utgå fra en av UNRs medlemsorganisasjoner i 

de nordiske landene eller fra de selvstyrende områdene.  

 

§ 4. Språk  

§ 4. 1 Arbeidsspråk 
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Under UNR anvendes primært skandinaviske språk.  

§ 4. 2 Sesjon  

Deltagere som ikke forstår dansk, svensk eller norsk må gi beskjed om dette til sekretariatet ved 

påmelding til sesjon. UNR skal tilrettelegge for at ingen representant forhindres i å delta i UNRs 

arbeid på grunn av språk.  

 

§ 5 Sesjonen  

§ 5.1 Tidspunkt  

UNR avholder sin sesjon i dagene før Nordisk Råds ordinære sesjon. UNRs medlemmer skal som 

utgangspunkt ha rett til å delta som observatør på Nordisk Råds ordinære sesjon.  

 

§ 5.2 Deltageravgift og reiserefusjon  

Deltageravgiften for sesjonene fastsettes av presidiet, og er den samme for alle. Deltagerne er selv 

ansvarlige for å bestille og betale reisen. Dokumenterte reiseutgifter for medlemsorganisasjonenes 

offisielle representant, dekkes i overenstemmelse med UNRs reisebetingelser og beløpsgrenser. 

Reiseutgifter dekkes kun for én person per medlemsorganisasjon. Reisekostnader dekkes kun i 

etterkant av sesjonen, ikke forut for denne. Alle utgifter skal kunne dokumenteres. Oppdaterte og 

fullstendige reisebetingelser og beløpsgrenser vil utsendes samtidig med invitasjonen. Betales ikke 

deltakeravgiften rettidig, bortfaller tale-, stemme- og forslagsrett ved sesjonen. 
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§ 5.3 Dagsorden  

På UNRs sesjon framlegges, diskuteres og vedtas resolusjonsforslag. Videre presenteres og diskuteres 

UNRs virksomhet. Disse sakene skal som minimum behandles på sesjonen:  

1. Åpning av sesjonen og konstituering.  

2. Registrering av deltakelse.  

3. Godkjenning av innkalling og beslutningsdyktighet.  

4. Valg av ordstyrer, varaordstyrer og protokollfører.  

5. Valg av to personer til å undertegne protokollen og to personer til tellekorps.  

6. Godkjenning av dagsorden.  

7. Godkjenning av forretningsorden.  

8. Presidiets årsberetning.  

9. Behandling av arbeidsplan og avstemmingsregler.  

10. Fremsetting av resolusjonsforslag.  

11. Etablering av arbeidsgrupper.  

12. Behandling i arbeidsgrupper.  

13. Resolusjonsdebatt og vedtak.  

14. Aktuelle saker i det nordiske samarbeidet.  

15. Valg av president og personer til presidiet.  

16. Tema for neste sesjon.  

17. Fastsettelse av tid og sted for neste sesjon.  

18. Avslutning.  



  Helsingfors 24.10.2020 

UNR:s sekretariat   tfn +358 407748107  
c/o Pohjola Nordens ungdomsförbund   unr@pohjola-norden.fi  
Topeliusgatan 20   www.unginorden.org  
00250 Helsingfors, Finland  

 

§ 5.4 Deltagere, observatører og gjester 

Deltagere  

Alle organisasjoner som oppfyller betingelsene for medlemskap i UNR kan delta på sesjonen med 

minst en deltaker. Deltakere har talerett, forslagsrett og stemmerett.  

Observatører  

De nasjonale ungdomsrådene, Foreningen Nordens Ungdom i de nordiske landene og Foreningene 

Nordens Ungdoms Forbund har observatørplass på UNRs sesjon. De nasjonale samiske 

ungdomsorganisasjonene, Kvensk Ungdom, Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde og 

Sverigefinska ungdomsförbundet har tilsvarende rett til en observatør. Observatører har talerett og 

forslagsrett på sesjonen. Øvrige kan av sesjonen tildeles rett til å delta, samt tale – og forslagsrett.  

 

§ 5.5 Deltagelse på NR sesjon  

Som deltager på UNRs sesjon kan man også delta som observatør på Nordisk Råds sesjon.  

 

§ 5.6 Stemmeberettige  

Fordelingen av stemmer ved UNRs sesjon. Alle politiske ungdomsorganisasjoner, som ifølge § 3 er 

medlem i UNR, har én stemme. I tillegg har organisasjoner som er representert i Nordisk Råd like 

mange stemmer i UNR som moderpartiet har i Nordisk Råd. Presidiemedlemmene har dessuten en 

stemme hver. En representant i UNR kan ha en eller flere stemmer, og stemmene kan ikke fordeles på 

flere personer. Det er et krav for å bruke stemmeretten at organisasjonen er representert i UNRs 

sesjon.  

Presidiemedlemmene representerer ikke sin medlemsorganisasjon under sesjonen. 

Paraplyorganisasjonene kan sende egne observatører, men disse har ikke stemmerett.  
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For at representanten skal være stemmeberettiget kreves, foruten hans tilstedeværelse, også en av 

organisasjonens generalsekretær eller formann underskrevet fullmakt. Presidiets medlemmer 

representerer ikke sin medlemsorganisasjon under sesjonen.  

 

§ 5.7 Voteringer  

Voteringer på sesjonen avgjøres ved simpelt flertall. For å endre vedtektene kreves imidlertid 2/3 

flertall.  

 

§ 5.8 Valg av presidium og president  

UNRs presidium består av president som representerar en paraplyorganisation og en representant fra 

hver av de paraplyorganisasjonener som presidenten inte representerar. I tillegg har Foreningene 

Nordens Ungdoms Forbund en observatør. Presidiet velges på den årlige sesjonen og bare de 

tilstedeværende er valgbare. Kravet om tilstedeværelse kan avvikes hvis 2/3 av sesjonen støtter det. 

Paraplyorganisasjonene skal stille med to kandidater, en ordinær og en vara (suppleant). Presidentens 

paraplyorganisation ställer upp endast en kandidat till varamedlem (suppleant).  

Ved flere kandidater til president brukes følgende valgprosedyre: 1. Er det mer enn to kandidater, 

stemmes det først over alle kandidatene. 2. Oppnår ingen kandidat mer enn 50 % av stemmene, 

avholdes ny valgrunde mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer.  

 

§ 5.9 Tema  

Hver sesjon vedtar et tema for neste års sesjon. Presidiet får deretter myndighet til å forberede og 

fremlegge et diskusjonsnotat og et forslag til vedtak ved neste sesjon.  

 

§ 5.10  

Innkalling og tidsfrister  
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Presidiet er ansvarlig for at samtlige av UNRs medlemsorganisasjoner og observatører innkalles med 

minst tre måneders varsel. Innkallingen skal inneholde følgende:  

Tid og sted for sesjonen  

Forslag til dagsorden  

UNRs arbeidsordning  

Oversikt over frister for påmelding, endring av vedtekter, fremme av resolusjoner og personer til 

tillitsverv  

Liste over stemmeberettigede organisasjoner.  

Siste frist for å sende inn resolusjoner til UNRs sekretariat er tre uker før sesjonen. Sesjonen kan med 

2/3 flertall vedta å behandle forslag innkommet etter fristen. Mottatte forslag sendes til sesjonens 

deltagere senest to uker før sesjonen.  

 

§ 5.11 Evaluering  

Presidiet er ansvarlig for å gjennomføre en evaluering av UNRs sesjon.  

 

§ 5.12 Ekstraordinær sesjon  

En ekstraordinær sesjon i UNR kan innkalles av 1/3 av UNRs medlemsorganisasjoner.  

 

§ 5.13 Digital sesjon  

Det kan, ved helt ekstraordinære situasjoner, og hvor det blir tvingende nødvendig, holdes digital 

sesjon eller deler av sesjonen kan holdes digitalt. Dette krever full enighet blant 

presidiemedlemmene. Reglene for innkalling, frister og resolusjoner er de samme som ved en vanlig 

sesjon. Det skal benyttes en digital løsning som er egnet for sesjonen. Ved innkallingen skal UNR 

underrette medlemsorganisasjonene om begrunnelsen for å gjennomføre en digital sesjon.  



  Helsingfors 24.10.2020 

UNR:s sekretariat   tfn +358 407748107  
c/o Pohjola Nordens ungdomsförbund   unr@pohjola-norden.fi  
Topeliusgatan 20   www.unginorden.org  
00250 Helsingfors, Finland  

 

§ 6 UNR mellom sesjonene  

§ 6.1 Presidiet  

§ 6.1.1 Presidiet leder UNR mellom sesjonene, og har ansvaret for driften av UNRs virksomhet. Dette 

innebærer representasjon i Nordisk Råds utvalg, ansvar for sekretariatet, implementering av 

resolusjonsforslag samt ansvaret for å planlegge og arrangere neste UNR sesjon. Videre skal presidiet 

løpende holde kontakt med medlemsorganisasjoner og informere om UNRs arbeid. Likeså kan 

presidiet, hvis mulig, delta i medlemsorganisasjoners arrangementer.  

§ 6.1.2 Presidiet konstituerer seg på sitt første møte og velger en visepresident.  

§ 6.1.3 Presidentens suppleant deltar som representant för sin paraplyorganisation i presidiets möten 

om presidenten är förhindrad. I dylika fall sköter vicepresidenten presidentens uppgifter.  

§ 6.1.4 I presidiets arbeid har hvert medlem en stemme. Ved stemmelikhet er presidentens stemme 

avgjørende.  

§ 6.1.5 Hvis UNR ikke har et sekretariat, er presidiet ansvarlig for at sekretariatets oppgaver utføres.  

§ 6.1.6 Dersom et presidiemedlem eller et varamedlem forlater sin bakgrunnsorganisasjon under 

mandatperioden er paraplyorganisasjonen pålagt å umiddelbart informere UNRs sekretariat om 

dette. UNRs sesjon foretar personvalg, og det er derfor ikke anledning til å erstatte det 

presidiemedlem eller varamedlem som går ut, med mindre tungtveiende grunner taler for at det skal 

være mulig. Det vil da være opp til UNRs presidium å vurdere sakens forhold konkret.  

 

§ 6.2 Utvalg  

I det omfang, som presidiet finner nødvendig opprettes arbeidsgrupper for å behandle spesifikke og 

tidsbegrensede oppgaver.  

 

§ 6.3 Sekretariatet  
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Presidiet har mulighet og ansvar for å opprette et sekretariat dersom det er nødvendig. Sekretariatets 

arbeidsoppgaver bestemmes av presidiet.  

 

§ 7 Økonomi  

UNRs presidie skal hvert år søke NR om støtte til drift av UNR. Videre bør presidiet også søke om 

midler fra andre kilder. Støtten skal gå til å avholde sesjonen, møtevirksomhet for presidiet og utvalg, 

drift av sekretariatet og UNRs internettside og andre informasjonskilder, samt representasjon og 

deltakelse på seminarer, konferanser og kongresser. Presidiet kan også søke om støtte til andre 

prosjekter, som det ønsker å gjennomføre. Presidiet kan velge at UNR’s aktiver og økonomi generelt 

skal administreres (men ikke styres) av en anden organisasjon, som man har inngået en 

samarbeidsavtale med. UNR følger Nordisk Råds revisjons- og økonomiregler.  

 

§ 8 Forholdet til Nordisk Råd  

UNRs presidie representerer UNR i Nordisk Råds utvalg.  

§ 8.1 Samarbeid  

Det er presidiets oppgave å sikre et kontinuerlig samarbeid og kommunikasjon mellom UNR og 

Nordisk Råd. 

§ 9 Nedleggelse av UNR  

Avgjørelsen om nedleggelse av UNR bestemmes av sesjonen. For at UNR kan nedlegges kreves det 

3/4 flertall. Ved en nedleggelse tilbakeføres UNRs aktiva til Nordisk Råd. Medlemsorganisasjoner har 

ikke rett til å dele UNRs beholdning eller eiendom ved en nedleggelse av UNR.  

Forslag om en nedleggelse av UNR skal leveres skriftlig til sekretariatet senest 2 måneder før 

sesjonen. Medlemsorganisasjonene skal ha et slikt forslag tilsendt senest 1 måned før sesjonen.  

 

§ 10 Endring av vedtektene  
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Endring av UNRs vedtekter kan skje ved 2/3 flertall på sesjonen. Medlemsorganisasjonene og presidiet 

skal skriftlig sende inn endringsforslag tre uker før sesjon til UNRs sekretariat, og mottatte forslag 

sendes til medlemsorganisasjonene senest to uker før sesjonen. Vedtatte endringer av vedtektene trer 

i kraft straks etter sesjonens slutt. 


