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Arkivsak: 16/1500   

Sakstittel:  FORSLAG TIL ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR 

UNGDOMSRÅDET I LEBESBY  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til nye retningslinjer for Ungdomsrådet i Lebesby. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Eksisterende vedtekter vedtatt i kommunestyret i sak 10/2009 

2. Forslag til nye retningslinjer 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Forslag til nye retningslinjer er basert kommunestyrevedtak  PS 5/16.  Der det bes om  

revidering av vedtektene. 

 

Vurdering: 

Det er tre punkter i retningslinjene som er aktuelle for revidering. 

 

PUNKT 1.2 Valg og sammensetning. 

Retningslinjene trenger tydeligere beskrivelse på sammensetningen av ungdomsrådet, slik at 

ungdommene selv ut ifra retningslinjene kan se hvilke muligheter som er for å melde sitt 

kandidatur. 

 

Det har vært tradisjon på at elevrådene foreslår kandidater og dette er en fornuftig praksis 

som bør videreføres. Vi har 3 skoler i kommunen og uavhengig av elevtall er det naturlig at 

elevrådene på disse foreslår kandidater til ungdomsrådet. Det holdes formelle valg på skolene 

som godkjennes av Formannskapet. 

 

Det har vært litt uklarhet i på hvilken arena ungdom selv skal foreslå kandidater på, og man 

har hatt tradisjon på å utpeke to kandidater med vara på Ungdomsklubben i Kjøllefjord.  Det 

er nødvendig å sikre at ungdomsrådet er bredest mulig sammensatt aldersmessig og 

geografisk, men også at man får inn ungdom fra flere miljøer, man skal også sikre at man har 

kandidater som er interessert i å delta. Det foreslås derfor det annonseres ny valgperiode slik 

at ungdom som er interessert kan melde seg til ungdomsrådets kontaktperson eller direkte til 

Formannskapet. Det er ønskelig at dette er tydeliggjort i retningslinjene. 

 

 

PUNKT 1.4 Møtevirksomhet  

Det ble i Lebesby kommunestyre i januar 2016 vedtatt at Ungdomsrådet skulle få forslagsrett 

til kommunestyret.  Dette legges inn som et nytt punkt i retningslinjene:  



1.4.5.  Ungdomsrådet har forslagsrett til kommunestyret. 

 

PUNKT 1.5 Økonomi 

Gjeldende retningslinjer sier: 1.5.1 Ungdomsrådet disponerer et årlig beløp fastsatt av 

kommunestyret Pålydende kr. 50 000,- 

 

Det er ligger an til forslag om reduksjon av beløpet til ungdomsrådet til 

budsjettbehandlingen. Ungdomsrådet bør ikke gå inn for reduksjon på dette beløpet da man 

vil få økende utgifter når rådet nå setter i gang sitt arbeid. Utgiftene vil hovedsakelig være til 

reise og møtevirksomhet, det må være frie midler slik det legges opp til i vedtatte 

retningslinjer.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

 

Unni Esp 

Ungdomsrådets kontaktperson 

         Leder for ungdomsklubbene i Lebesby og SLT koordinator 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


