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§ 1. Navn
1.1. Utvalgets navn skal være Hadsel ungdomsråd.
§ 2. Formål/vedtekter
2. 1 Hadsel ungdomsråd representere r ungdom mens interesser ved sin rett til
å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i Hadsel kommune.
2. 2 Endringer i vedtektene for ungdomsrådet behandles i ungdomsrådet og
skal vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Kommunestyret skal
godkjenne vedtekter for ungdomsrådet .
2.3
Hadsel ungdomsråd gir barn og unge innflytelse i saksområder som barn
og unge selv finner aktuelt for sitt oppvekstmiljø.
2. 4 Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig organ.
§ 3. Arbeidsområde
3.1
Ungdomsrådet blir et rådgivende organ for kommunale myndigheter, og
alle kommunale saker som berører ungdom kan tas opp i ungdomsrådet.
3.2
Ungdomsrådet skal ta initiativ til og gjennomføre arrangement for
ungdom i kommunen
3.3
Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at ungdomsrådet mottar
saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra råde t
har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Sakspapirer legges frem for
hele ungdomsrådet i utsendte møteinnkalling og gjennomgås i møtene.
Leder bestemmer ti dspunkt for møtene i samarbeid med sekretær for
ungdomsrådet.
3.4
Ungdomsrådets leder og nestleder eller stedfortredere har møte - og
talerett i Hadsel kommunestyre. Ungdomsrådet kan gis inntil 15 minutter
taletid ved møtestart hvor det orienteres om ungdo msrådets
vurdering/vedtak
i saker som er oppsatt på kommunestyrets saksliste
eller andre konkrete saker .

§ 4 . Sammensetning
4.1
Medlemmer til ungdomsrådet kan velges mellom ungdommer som bor,
eller går på skole, i Hadsel kommune og er mellom 13 og 19 år
( medlemmene kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet ).
4 . 2 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 til knyttet noen skole/ klubb. Skulle det ikke lykkes å
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4.3

4.4

finne representanter jf. overnevnte punkter kan ungdomsrådet tildele
plassene til andre interesserte ungdommer i kommunen.
I Hadsel ungdomsråd skal begge kjønn være representert med minimum
40%.
Valg et foretas i september og medlemmene velges for to år.
Halvparten av rådet skiftes ut hvert år. Medlemmene velges ved
gjennomføring av Ung Høring. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre en
slik høring kontaktes skolene, ungdomsklubbene og nettverk for å finne
kandidater. Vedtaket fra høringen legges frem som innstilling til
kommunestyret i oktober.
Ungdomsrådet konstituerer seg selv på første møte ved å velge leder og
nestleder og øvrige roller som det konstituerende møte ønsker. Ved valg
og avstemmi ng gjelder alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet har
møteleder dobbeltstemme. Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst
1/2 av rådet er til stede jf. kommuneloven § 11 - 9.

§ 5 . Arbeidsmåte
5.1
Hadsel kommune ved politisk sekretariat har sekretariatsansvaret
for
ungdomsrådet, og skal ha en fast koordinatorfunksjon
for rådet.
Koordinatoren skal være bindeledd mellom ungdomsrådet og
administrasjonen,
politiske utvalg, formannskap og kommunestyret.
5.2
Ungdomsrådet har møte minst 6. ganger pr . år tilpasset møter i
kommunestyret,
formannskap og utvalg. Det kan nedsettes arbeidsutvalg
i rådet som kan ha møter oftere. Ungdomsrådet treffer beslutninger eller
driver planlegging i møtene. Innkalling til møte skal skje minimum 5
dager før møtet. Koor dinator er ansvarlig for innkalling og utsending av
sakspapir til møtene. Møtene kan være på dagtid i skoletida, men for å
unngå mye fravær blir de forsøkt avholdt ettermiddag. Hadsel kommune
stiller med møtelokaler. Ungdomsrådet skal ha en arbeidsform og metode
som gir så mange som mulig sjanse til å få fram sin mening.
§ 6 . Økonomi
6.1
Hadsel kommune avsetter hvert år et beløp på budsjettet som skal gå til
ungdomsrådets interne drift. Det skal også avsettes midler som
ungdomsrådet kan bruke som straksmi dler til egne tiltak.
6.2
Ungdomsrådet disponerer de kommunale midlene i overensstemmelse
med de retningslinjene som gjelder for bevilgningen. Ungdomsrådet kan
fremme forslag til budsjett. Ungdomsrådet kan også skaffe seg egne
inntekter. Hadsel kommune ha r full innsynsrett i ungdomsrådets budsjett
og regnskap. Ungdomsrådets regnskap følger kalenderåret. Regnskapet
revideres av revisorer gjennom Hadsel kommune.
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