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Endring av vedtekter - Hadsel ungdomsråd
Kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret godkjenner de endringer Hadsel ungdomsråd har foreslått i sine vedtekter.

Vedlegg :
1. Gamle vedtekter
2. Forslag til nye vedtekter

Bakgrunn
Hadsel ungdomsråd har i flere møter diskutert endringer som er ønsket i vedtektene og de må
også revideres etter ny kommunelov. Bufdir har en svært god veileder for ungdomsråd som er
bakgrunnen for de fleste endringer som er foreslått.

Saksfremstilling
I gjeldenede vedtekter står det følgende i §6:
«Hadsel ungdomsråd består av inntil 13 medlemmer:
1 fra hver av ungdomsskolene i kommunen med varamedlem
1 fra hver av de kommunale ungdomsklubbene med varamedlem
1 fra hver av de videregående skolene med varamedlem
1 fra innføringsklassen på Hadsel vgs.
I tillegg til dette 3 åpne plasser for engasjert ungdom bosatt i kommunen som nødvendigvis ikke er
tilknyttet noen skole/klubb. Alder mellom 13 – 25 år. Det bør være jevn kjønnsfordeling i rådet»
Hadsel ungdomsråd ønsker at flest mulig skal få lov til å engasjere seg og at man skal etterstrebe
å få ungdom fra hele kommunen med. Dette dekkes ikke slik vedtektene står i dag, da det er noen
kretser som ikke har ungdomsskoler.
Hadsel ungdomsråd ønsker derfor å endre til:
«Hadsel ungdomsråd består av inntil 13 medlemmer:
1 representant fra hver av ungdomsskolene i kommunen med vara
1 representant fra kommunal ungdomsklubb med vara
1 representant fra hver av de videregående skolene med vara
1 representant fra innføringsklassen på Hadsel vgs. Med vara
1 representant fra Sandnes med vara
1 representant fra Innlandet med vara
De resterende plassene er åpne for engasjert ungdom i kommunen som ikke nødvendigvis er
tilknyttet noen skole/ klubb. Skulle det ikke lykkes å finne representanter jf. overnevnte punkter kan
ungdomsrådet tildele plassene til andre interesserte ungdommer i kommunen.
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Alder 13 – 19 år (medlemmene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet).
I Hadsel ungdomsråd skal begge kjønn være representert med minimum 40%.»
Andre endringer som er gjort kan sees i vedlagte «Forslag til vedtekter – Hadsel Ungdomsråd».
Kommunedirektørens vurdering
Det er flere veldig engasjerte ungdom i Hadsel ungdomsråd og det er mange nye som ønsker å
prøve seg.
Ved at ungdomsrådet kan beholde inntil 13 representanter vil man ha mulighet til å få enda større
engasjement.
Miljøkonsekvenser
Økonomikonsekvenser
At Hadsel ungdomsråd beholder 13 medlemmer kan medføre større utgifter til
møtegodtgjørelser. De siste ungdomsrådene har fraveket fra det ordinære møtehonoraret
og gitt medlemmer 200kr for møter der de har representert ungdomsrådet. Dette gjelder
også regionale møter, arrangement og fylkeskommunale aktivitet. Kommunedirektøren ser
derfor ikke at dette vil gi endringer i det fremlagte styringsdokumentet.
Andre konsekvenser

Referanser i saken
https://bufdir.no/Familie/Tilbud_til_barn_og_unge/Veileder_for_ungdomsrad/
Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler at de endringer ungdomsrådet har foreslått blir godkjent.
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