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Saksframlegg

Reglement for ungdomsrådet i Lyngen

Henvisning tl lovverk:
Lov om kommuner og fylkeskommuner § 5-12
Forskrift om kommunale og fylkeskommunal råd  for el re  personer me  funksjonsne setelse og 
ung om

Saksopplysninger
Generelle opplysninger om saken
Gjel en e reglement for ung omsråd  ble ve tat i sak 65/19 i kommunestyret i Lyngen. Her er 
funksjonsti en for me lemmene 2 ådr. Dete me fører at ung omsskolene i ådr 2 vil være uten 
representasjon  noe som er uhel ig for råd et. Ung omsråd et ber  erfor kommunestyret ve ta nyt 
reglement for ung omsråd et   er representasjon forutseter at  u fortsat representerer skolen  u 
er valgt inn for.

Forhold tl overordnet plan og vvrige vedtak
K sak 65/19

Økonomisk konsekvenser
Ingen

Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser
Ingen

Miljvkonsekvenser
Ingen

Folkehelse/frilufsliv
Ingen

Vurdering av alternatver og konsekvenser
Ve  forbere else til valg ble en uhel ig efekt av  et nye reglementet opp aget. Ung omsråd et 
risikerer åd miste representasjon fra ung omsskolene i kommunen. Ung omsråd et ber  erfor 
kommunestyret ve ta nyt reglement   er antallet uavhengige ogsåd er utvi et til 4 plasser.

Rådmannens innstlling:
Det framlagte reglementet for ung omsråd et i Lyngen ve tas



1. Valg og sammensetning
Ung omsråd et oppnevnes av kommunestyret i henhol  til kommuneloven § 5-12 «El reråd   råd  for 
personer me  funksjonsne setelse og ung omsråd  eller annet me virkningsorgan for ung om.» 
Ung omsråd et bestådr av 11 me lemmer me  personlige vara.
Elevråd   ung omsklubb og vi eregåden e skole innstiller me lemmer til ung omsråd et. I tillegg 
avsetes  et fre frie plasser som ung ommer kan søke påd  og som velges av  et gamle 
ung omsråd et. 
Ung omsråd et bestådr av:
1 representant fra klubbstyret påd Lyngsei et
2 representanter fra Ei ebakken skole
2 representanter fra Lenangen skole
2 representanter fra Nor kjosbotn vi eregåden e skole
4 uavhengige representanter som velges av siten e råd .

Funksjonsti en er et ådr for me lemmer valgt av skolene. For øvrige me lemmer er funksjonsti en 2 
ådr. Dersom  et er behov for suppleringsvalg gjøres  isse påd høsten.

Ung omsråd et velger selv le er og nestle er i konstitueren e møte
Ung omsråd et velger to representanter til RUST
Ung omsråd et velger 2 representanter til kommunestyret.

Me lemmene kan påd valgti spunktet ikke ha fylt 19 ådr. Hvert kjønn måd være representert me  
minimum 40 %.

2. Ansvar, rettigheter, oppgaver
Ansvar:
Ung omsråd et er et råd given e organ for kommunen. Råd et har ret til åd utale seg i alle saker som 
gjel er ung om. Slike saker skal kommunestyret forelegge for råd et. Råd et skal hvert ådr utarbei e en
ådrsmel ing.

Rettigheter:
Ung omsråd et har møte- og taleret i :
Kommunestyret me  2 representanter
Me  en representant i formann skap og levekådrsutvalg.
Møteinnkalling og sakspapirer sen es fra møtesekretariatet.

Oppgaver:
Ung omsråd et skal:
Være kontaktorgan for ung om
Være høringspart i saker som angådr barn og unge
Gjøre kjent arrangement og aktiviteter

3. Ungdomsrådets møter
Det setes opp en møteplan for hvert nye halvådr  og råd et har møte ca. hver 6.uke. Ung omsråd et 
innkalles me  minst 7  agers varsel. Fravær skal ikke registreres påd skolen ve  framvisning av 
møteinnkalling. Ung omsråd et er beslutnings yktig nådr minst halvparten av me lemmene er 
tilste e. Avgjørelsen trefes av alminnelig lertall. Ve  stemmelikhet er le erens stemme avgjøren e. 
Det skal skrives saksliste og møtereferat.

4. Opplæring



Ung omskontakten har ansvar for åd biståd ung omsråd et me  tilretelegging og opplæringstiltak. 
A ministrasjonen stiller me  sekretær for ung omsråd et.

5. Politisk rådgiver/ungdomskontakt
Politisk råd giver utpekes av kommunestyret for valgperio en.
Den politiske råd giveren skal:
-hjelpe ung omsråd et me  åd etablere nø ven ig kontaktnet me  kommunale organer
-hjelpe til ve  valget
-sikre opplæring
-involvere ung omsråd et ti lig i aktuelle saker

6. Endringer i reglement
Reglementet skal tas opp til vur ering i Ung omsråd et minst hvert 2.ådr. Forslag til en ringer ve tas 
me  2/3 lertall og legges fram for Levekådrsutvalget til behan ling.

7. Møtegodtgjørelse
Me lemmene i ung omsråd et betegnes som folkevalgte og fådr go tgjøring eter reglement for 
folkevalgte.

8. Økonomi
Kommunestyret bevilger mi ler til  rift for Ung omsråd et ve  ådrlig bu sjetbehan ling. I tillegg 
til eles mi ler til tiltak barn og unge. Sekretæren i ung omsråd et har  et overor ne e ansvaret for 
rapportering påd ung omsråd ets bu sjet og regnskap.


