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Reglement for Ungdomsrådet i Lebesby kommune
1.1 Generelt
1.1.1 Ungdomsrådet skal være talerøret til ungdommene ovenfor politikere og
beslutningstakere. Det skal være et råd for ungdom, med ungdom. Rådet skal
representere interessene til ungdommen i kommunen og har rett til å uttale seg i
alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.
1.1.2 Kommuneloven sier at personene som bli valgt skal representere ungdom i
kommunen, og de kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet, og man må være fylt
minst 13 år.
1.1.3 Det må ta hensyn til kravet i kommuneloven om kjønnsbalanse. Begge
kjønn skal være representert med min. 40%.
1.1.4 Ungdomsrådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulike
erfaring og bakgrunn. Eksempel på dette kan være ungdom med
funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn. I tillegg bør man ta hensyn til
geografisk spredning.
1.1.5 Det er ikke krav om å være folkeregistrert som bosatt i kommune eller i en
av kommunene i fylket for å sitte i ungdomsrådet. Dette innebærer blant annet at
en person som bor i en kommune, men går på videregående skole i en annen
kommune, kan velges til ungdomsråd i kommunen hvor personen går på skole.
1.2 Rekruttering av medlemmer
1.2.1 Ungdomsrådet lager plakat med informasjon om valget og henger det opp på
steder der ungdommer kan se det. Kommunen deler det på sin hjemmeside og
sosiale medier. Ungdomsrådet sprer ordet.
1.2.2 Ungdomsråd tar kontakt med elevrådene i kommunen, som kan arrangere
valg i klassene eller oppfordrer til å stille til valg. Elevrådet kan organisere valget
på ulike måter. Det viktigste er å sikre at alle får tilstrekkelig informasjon, og at
valget skjer på en demokratisk måte. Etter valget melder skolene inn forslagene
sine til kandidater som blir lagt frem som innstilling til kommunestyret.
1.2.3 Organisasjoner som representerer ungdom kan melde inn forslag om
medlemmer til ungdomsrådet. Dette kan for eksempel være ungdomsklubben.
Ungdomsrådet gir informasjon om dette, og hvordan de kan melde inn forslag.
1.2.4 Koordinator i ungdomsrådet skal gå aktivt ut å annonsere at det går mot
valg slik at ungdom har mulighet til å melde seg som valgbare kandidater.
Koordinator kan også gå aktivt ut å rekruttere dersom ingen melder seg.
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1.3 Valg og sammensetning
1.3.1 Ungdomsrådet skal bestå av 5 medlemmer.
1.3.2. Elevrådene på skolene velger representanter etter følgende modell:
Kjøllefjord skole 1 representant med vara
Lebesby skole 1 representant med vara
1.3.3 Ungdomsklubbene kan også komme med forslag om representanter.
1.3.4 Kommunestyret velger i tillegg 3 representanter og minst 1 vara. Minst en
av representantene skal komme fra Laksefjorden.
1.3.5 Kommunestyret tar utgangspunkt i de personene som er foreslått, men kan
velge andre personer. De kan også velge andre ungdommer dersom elevrådene
ikke har valg noen. Her må kommunestyret også tenkte på sammensetningen i
rådet og hva man må eller ikke trenger å ta hensyn til.
1.3.6 Ungdommenes representant i plansaker tiltrer i saker der det er naturlig.
1.3.7 Leder av ungdomsrådet bør bo i kommunen, også i skoleåret.
1.3.8 Ungdomsrådet velges for 2 år av gangen.
1.4 Arbeidsområde
1.4.1 Ungdomsrådet arbeider med saker som gjelder ungdom for å ivareta
ungdommenes interesse og for å utvikle et bedre oppvekstmiljø i Lebesby kommune.
1.4.2. Ungdomsrådet har forslagsrett til kommunestyret.
1.4.3 Ungdomsrådet gis uttalelsesrett i alle saker som gjelder ungdom. Alle slike saker
sendes til Ungdomsrådet for uttalelse.
1.4.4 Ungdomsrådet kan sende sin uttalelse til formannskap og kommunestyret,
Og de kan selv møte opp og fremføre sine innspill.
1.5 Møtevirksomhet
1.5.1 Ungdomsrådet avholder minst 3 møter pr. halvår, og ellers dersom lederen finner
det påkrevet.
1.5.2 Ungdomsrådet setter opp egen møteplan for hvert halvår og sender denne til
kommunen.
1.5.3 Vararepresentanter innkalles og deltar på alle møter. Disse har ikke stemmerett
dersom alle de faste representantene er tilstede.
1.5.4 Ungdomsrådet dekker tapt arbeidsfortjeneste for de av medlemmene som deltar
på møter i forbindelse med ungdomsrådet, i sin ordinære arbeidstid.
1.5.5 Skoleelever i ungdomsrådet har mulighet å søke fri fra skolen for å delta på møte i
ungdomsrådet.
1.5.6 Ved stemmelikhet under behandling av saker har leder av ungdomsrådet
dobbeltstemme.
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1.6 Økonomi
1.6.1 Ungdomsrådet disponerer et årlig beløp fastsatt av kommunestyret
Pålydende kr. 50 000,-.
1.6.2 Ungdomsrådet står fritt til å disponere midlene til eksempelvis
markedsføring av ungdomsrådet, egne arrangementer og aktiviteter.
1.6.3 Ungdomsrådet velger selv om de ønsker å lyse ut en fastsatt sum til for
eksempel ungdomstiltak og prosjekter etter søknad fra andre. Egne retningslinjer
for behandling og prioritering av søknader ved eventuell utdeling av midler
fastsettes av ungdomsrådet før disse lyses ut.
1.6.4 En viss del av midlene skal årlig settes av til reiseutgifter for rådets
medlemmer.
1.7 Koordinator
1.7.1 Koordinator er sekretær for ungdomsrådet, og bindeledd mellom kommune
og ungdomsråd.
1.7.2 Koordinator bistår ungdomsrådet med regnskapsføring, tilrettelegging og
opplæringstiltak.
1.7.3 Koordinator utpekes av rådmannen for to år av gangen.
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