INFO : Valg av
Evenes Ungdomsråd
Hva er et ungdomsråd?

Et ungdomsråd er et lokalt hørings- og
innflytelsesorgan. På lik linje med f.eks. eldreråd er ungdomsrådet et interesseorgan
som skal fremme en gruppes synspunkter
overfor lokalpolitikerne. Ungdomsrådet
skal jobbe for at kommunen blir et bedre
sted for unge å leve, og det skal fremme
ungdoms interesser. (Se vedtekter)
Ungdomsråd gir ungdom et talerør og
muligheten til å påvirke sin egen hverdag
og sitt nærmiljø, f.eks. ungdomsklubben i
Bogen. Derfor er ungdomsråd en av mange viktige brikker for å oppnå målet om
at barn og unge skal bli tatt på alvor, og gi
dem innflytelse over politiske beslutninger
som angår dem. 16-åringene er ekspertene på det å være 16 år. De har ofte andre
perspektiver og holdninger enn voksne.
Det er viktig at ungdoms meninger uttrykkes av ungdom selv og ikke av voksne. Det
å ta ungdomsråd på alvor, er ikke bare et
pliktløp og et ansvar for politikerne. Det
gir ideer, innspill og forslag til den lokale
politiske debatten. Hovedpoenget er medvirkning og innflytelse.
Vervet i ungdomsrådet tar litt tid, det
forventes at medlemmene i rådssammenheng er partipolitisk nøytrale og at de
forbereder seg til møtene og leser sakspapirene. Ungdomsrådsrepresentantene
som deltar på kommunestyremøtene får
fri fra skolen.

Nyttig erfaring

Deltakelse i et ungdomsråd gir også
verdifull erfaring og kunnskap og er en
viktig arena for å få erfaring med
demokratiske prosesser og det politiske
systemet. Bra å ha på CV’en sin.

Vedtekter Evenes Ungdomsråd
§ 1. POLITISK NØYTRAL
Ungdomsrådet skal være partipolitisk uavhengig.
§ 2. FORMÅL
Ungdomsrådet skal være ungdommens organ for
bedre vilkårene for ungdommen i Evenes
§ 3. MØTE–TALE – OG REPLIKKRETT. GODTGJØRELSER.
To representanter fra ungdomsrådet har møte- tale
– og replikkrett i kommunestyret. Det utbetales
ikke møtegodtgjørelse for Ungdomsrådet. Evenes
kommunev dekker reiseutgifter for Ungdomsrådets
medlemmer etter regning ved frammøte på kommunestyremøter oppad til kr. 300,-.
§ 4. Ungdomsrådet består av 5 medlemmer. I rådet
velges leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer, samt 1. og 2. varamedlem. Alle har møteplikt.
§ 5. VALG
Valgperiode: Ungdomsrådet velges for 2 år av gangen. Stemmerett: Ungdom f.o.m. 8. årstrinn–22 år.
Valgbar: Ungdom f.o.m. 8. årstrinn – 22 år.
Frafall: Ved frafall rykker 1. varamedlem opp som
fast medlem, og et nytt varamedlem hentes fra
valglista, helst den med flest stemmer, etter 2. varamedlem. Dersom dette ikke er mulig velges nye
representanter av ungdomsrådet.
§ 6. ARBEIDSOPPGAVER
Få unge til å trives i egen bygd/kommune. Stoppe
ungdomsfraflyttinga fra Evenes. Skape identitet
til egen bygd/kommune. Arbeide spesielt med
saker som gjelder: Utdanning, arbeid, fritid, miljø.
Ungdomsrådet må forsøke å få bedre kontakt med
ungdom i kommunen. Følge opp informasjon som
kommer fra ungdom. Forberede seg til
kommunestyret. Ta initiativ til aktuelle ungdomssaker. Være med på å markedsføre ungdomsrådet.
§ 7. ENDRINGER I VEDTEKTENE Forslag til endringer
i vedtektene kan framlegges til kommunestyret hvis
ungdomsrådet krever det.
Sist endret av Kommunestyret i møte 28.10.2009,
sak 44/09.

Mer om ungdomsråd på neste side og her:
ung.no/frivillig/ungdomsrad/3286_Ungdomsråd_i_Norge.html

Vedtak

Ungdomsrådet tar avgjørelser på møtene.
Når noe vedtas, tar man utgangspunkt i en
formulering om et eller annet som så stemmes over. Det å stemme er viktig for at ikke
bare de som snakker mest eller høyest skal
få bestemme. Dette gjøres vanligvis ved
håndsopprekning av rådets medlemmer.
Politikerne forholder seg til det som står i
sakspapirene sine. Derfor er det viktig med
vedtak i ungdomsrådsreferatet som viser
overfor politikerne hva rådet jobber med og
mener. Det kan også være et fint verktøy for
ungdomsrådet selv til å huske hvem det var
som tok på seg hvilke oppgaver m.m.

Mangfold i ungdomsrådet

I og med at ungdomsrådet representerer
all ungdom i kommunen bør det være
et bredt spekter av medlemmer. Det er en
ulempe om det bare er gutter i ungdomsrådet, eller bare ungdom fra en del av kommunen eller bare etnisk norske. Forskjellig
alder ivaretar også mangfold.

Forslag til kandidater

Ungdomsrådet består av 5 faste medlemmer i alderen 8. klassetrinn - 22 år. I rådet
velges leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer, samt 1. og 2. varamedlem.
Alle kan foreslå kandidater og alle foreslåtte
kandidater blir spurt om de ønsker å stille til
valg. Ut fra det lages en valgliste som brukes
i valget på ungdomskolen og der man når
de eldre ungdommene, ev. nett eller sms. På
valglistene krysser man av for maks 7 navn.
De 7 som får flest stemmer blir valgt.
Rådet bestemmer selv hvilke roller de ulike
rådsmedlemmene skal ha, men de 5 med
flest stemmer blir gjerne faste medlemmer
og den med flest stemmer gjerne leder.
Etter opplæring vet man mer om rollene.

Opplærings gis

Etter at ungdomsrådet er valgt, vil det bli gitt
opplæring. Vanlige opplæringstema er de
ulike rollene i rådet, møteledelse og møteregler, tale- og debatteknikk, lokaldemokrati
og saksbehandling, presse.

Hvorfor bli med i ungdomsrådet?

Infomøte i uke 46
Om ungdomsråd/medvirkning

• Du får jobbe for å gjøre Evenes kommune til en bedre
kommune for ungdom!
• Det er sosialt og du blir kjent med nye, engasjerte folk!
• Du får sjansen til å representere Evenesungdommen i andre
sammenhenger, f.eks. UKM og Ungdommens fylkesting!
• Du lærer hvordan lokaldemokratiet fungerer i praksis!
• Du kan uttale deg i saker som kommunen planlegger!
• Det tar seg godt ut på CV’en!

Foreslå kandidater til ungdomsrådet nå!

Valg 27. november Gi navn på kandidater til Unn Kristin Laberg på mail:
kl. 12.30 på skolen
og via sms

unn.kristin.laberg@evenes.kommune.no eller SMS 907 03 947
og du melder inn ditt navn hvis du har lyst å være med i ungdomsrådet. Frist tirsdag 20. november.

Hva tenker du kan gjøres bedre for ungdommen i Evenes?

Aktiviteter, anlegg (skatepark, sykkelsti osv.), UKM, friluftsliv, klubben, noe helt nytt? Whatever!

Din og ungdommens stemme teller! Bli med i ungdomsrådet!

