Vedtekter Hadsel Ungdomsråd
§ 1.
Rådets navn er Hadsel ungdomsråd.
§ 2.
Ungdomsrådets formål er:
· Å være kommunens rådgiver i ungdomspolitiske spørsmål
(høringsorgan)
· Å gi ungdom mulighet til å medvirke i behandlingen av saker som angår
dem selv
· Å ta opp saker og komme med uttalelse til Hadsel kommunes utvalg,
formannskap og kommunestyre i barne- og ungdomsspørsmål
· Å ta initiativ til og gjennomføre arrangement for ungdom i kommunen
· Være bevilgende myndighet i enkeltsaker som ungdomsrådet
bestemmer, bl.a. ved å
kunne benytte midler fra eget budsjett
§ 3.
Kommunestyret og underliggende utvalg og organ skal høre
ungdomsrådet i alle vesentlige
spørsmål som berøres i § 2. Sakspapirer skal sendes ungdomsrådets leder
og nestleder. Leder bestemmer tidspunkt for møtene i samarbeid med
sekretær for ungdomsrådet.
§ 4.
Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig organ.
§ 5.
Som medlem til ungdomsrådet kan velges personer med fast bopel i
Hadsel kommune, som er
mellom 13 og 25 år.
§ 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 vg. skole
I tillegg til dette 3 åpne plasser for engasjerte ungdom bosatt i kommunen
som nødvendigvis ikke er tilknyttet noen skole/klubb. Alder mellom 13 –
25 år. Det bør være jevn kjønnsfordeling i rådet.
§ 7.

Valget foretas i oktober, og medlemmene velges for to år.
Halvparten av rådet skiftes ut hvert år.
Medlemmene velges i samarbeid med ungdomsskole, videregående skole
og ungdomsklubbene.
§ 8.
Ungdomsrådet konstituerer seg sjøl på første møte ved å velge leder og
nestleder og øvrige stillinger/verv som det konstituerende møte ønsker.
Ved valg og avstemming gjelder alminnelig stemmeflertall. Ved
stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.
Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst 1/3 av rådet er til stede.
§ 9.
Hadsel kommune ved kultur- og næringsavdelingen 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.
§ 10.
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 minst en uke før møtet. Koordinator er
ansvarlig for innkalling og utsending av sakspapir til møtene. Møtene kan
være på dagtid i skoletida. Hadsel kommune stiller med møtelokaler.
Ungdomsrådet skal ha en arbeidsform og metode som gir så mange som
mulig sjanse til å si sin mening.
§ 11.
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 straksmidler til egne tiltak.
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 har full innsynsrett i ungdomsrådets budsjett
og regnskap. Ungdomsrådets regnskap følger kalenderåret. Regnskapet
revideres av revisorer gjennom Hadsel kommune.
§ 12.
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 ungdomsrådets
vurdering/vedtak i saker som er oppsatt på kommunestyrets
saksliste.

§ 13.
Endringer i vedtektene for ungdomsrådet behandles i ungdomsrådet og
skal vedtas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte. Endringer av
vedtektene skal legges frem for Hadsel Kommunestyre for godkjenning.

