VEDTEKTER
FOR
LURØY UNGDOMSRÅD
Vedtatt i Kommunestyret den 11.12.02 sak 0045/02

§1

Opprettelse
Det opprettes et ungdomsråd for all ungdom i Lurøy: Lurøy ungdomsråd

§2

Politisk nøytralt
Målsettinga er at ungdomsrådet skal være politisk nøytralt.

§3

Formål
Lurøy ungdomsråd skal være ungdommens organ og skal gjennom sitt
arbeide fremme ungdommens interesser i saker som kan bedre
ungdommens vilkår i Lurøy.

§4

Møterett
En representant fra Lurøy ungdomsråd har møterett i kommunestyret.
Etter avtale med ordfører kan representanten redegjøre for Lurøy
ungdomsråd sitt syn i enkeltsaker som er av spesiell interesse for ungdom.
Kretsens ungdomsrådsrepresentant inngår som en fast del av
lokalutvalgets styre med tale- og forslagsrett i lokalutvalgets møter.

§5

Høringsinstans/tiltak
Lurøy ungdomsråd skal være høringsinstans i alle saker som angår
ungdom.
Midler avsatt til rådet i kommunebudsjettet, brukes fullt og helt til formål
bestemt i møte av medlemmene.

§6

Rådets sammensetning m.m.
Lurøy ungdomsråd består av 5 medlemmer, og er satt sammen av 1
representant fra hver ungdomsskole. Kvarøy/Nesøy/Hestmannøy velger
felles representant til rådet. Alle skal ha personlige varamedlemmer.
Etter at representantene er valgt, konstituerer rådet seg selv og velger
leder og nestleder. Rådets medlemmer har møteplikt. Lederen innkaller til
møter etter behov, men det skal være minst 2 møter i året.

§7

Godtgjørelse
Ungdomsrådsrepresentantene har som andre med politiske verv, rett til
møtegodtgjørelse. Denne fastsettes til kr 200,- pr. gang, samt dekning av
reiseutgifter. Det samme gjelder ved oppmøte i lokalutvalg og
kommunestyret.

§8

Vedtaksfør
For at ungdomsrådet skal være vedtaksfør, må det være minimum 3
representanter i møtet. Vedtak krever simpelt flertall. Leder har
dobbeltstemme i saker med likt antall stemmer for/mot. Rådet fører
protokoll.

§9

Valg
Valgperiode: Lurøy ungdomsråd velges/utpekes for 2 år av gangen og
følger skoleårene. Valg/utpeking foretas straks skolen starter.
Alle ungdomsskoleelevene i Lurøy har stemmerett. Selve valget
gjennomføres som skolevalg. Elevrådene ved hver ungdomsskole
fungerer som nominasjons-komite og stemmestyre/valgstyre ved sine
skoler.

§ 10 Arbeidsoppgaver

Øke trivsel for ungdom i Lurøy.

Bidra til at barne-/unges interesser blir ivaretatt i forbindelse med
saker som
- er til administrativ og politisk behandling
- vil skape identitet til egen kommune
- gjelder utdanning/arbeidsplasser for ungdom og fritidstilbud for
samme
- vil skape kontakt mellom ungdom fra ulike steder i kommunen

Ta initiativ i ungdomssaker

Forvalte de midler kommunestyret avsetter i budsjettet til rådets
disposisjon

Markedsføre Lurøy ungdomsråd som «ungdommens eget organ».

Holde seg orientert om politisk aktivitet i kommunen.
§ 11 Endring av vedtektene
Det kreves 2/3 flertall i rådet for å foreslå endringer av vedtektene.

Vedtektene gjelder fra 1.januar 2003.
Revidert oktober 2017 - § 7 Godtgjørelse.

