ReglementEvenesungdomsråd
§ 1 Hjemmel
Lov om kommunerog fylkeskommuner(kommuneloven)§5-12og Forskrift om kommunale
og fylkeskommunale
råd for eldre, personermedfunksjonsnedsettelser
og ungdom(forskrift
om medvirkningsordninger)av 17.06.2019påleggerkommuneneå ha et råd for personermed
nedsattfunksjonsevne.
§ 2 Formål
Ungdomsrådetskal væreungdommenstalerøroverfor politikere og beslutningstakere,
og skal
ha en rådgivenderolle for kommunen.Rådetskal representere
ungdommensinteresseri
kommunen.Ungdomsrådeter partipolitisk uavhengig.
§ 3 Oppnevning/sammensetning
a) Evenesungdomsrådoppnevnesav kommunestyretselv for 2 år av gangen,og består
av 5 fastemedlemmermed 2 varamedlemmersomer innbyggerei Eveneskommune.
Det er ikke personligevaramedlemmer.
Medlemmertil ungdomsrådetskal på
valgtidspunktetikke ha fylt 19 år.
b) Ungdommeri aldersgruppen13-19år som er bosatti kommunenkan foreslå
kandidatertil ungdomsrådet.
c) Kandidaterkanogsåforeslåsav elevråd,fritidsklubberog andreorganisasjonersom
organisererungdom.
d) For å rekrutterekandidatrbør det arbeidmot skolenog elevråd,samtgjøresinitiativ
mot videregåendeskoler i Harstadog Narvik for å involvereelevrådeneogsåher.
e) Det arrangeresungdomsrådsvalgting
medvalgmøteeller tilsvarende,utfra hva sittende
ungdomsrådfinner mesthensiktsmessig,
hvor innspilte kandidaterstemmesover.
Kommunensinnbyggerei aldersgruppen13-19 år har stemmerett.De 7 kandidatene
med flest stemmerfremleggesfor kommunestyretsom innstilling til nytt ungdomsråd
med varamedlemmer.
f) Kommunestyretforetar valg ungdomsrådinnen 31.12i de årenehvor det er hhv.
kommunestyre-ogstortingsvalg.Funksjonstidvil væreinntil nytt ungdomsråder
valgt.
g) Ungdomsrådetvelger selv lederog nestlederblant de fastemedlemmene.
h) Rådmannensørgerfor sekretærbistand.
§ 4 Arbeidsområde
a) Ungdomsrådeter et rådgivendeorganfor kommunen.Kommunenkan bruke
ungdomsrådetsom medvirknings-oghøringsorgan.

b) Ungdomsrådetskal foreleggessakersomspesieltangårungdomi kommunen,og har
rett til å avgi uttalelsei disse.Rådetkan ogsåpå egetinitiativ ta opp saker.
c) Kommunestyretskal etablererutiner somsikrer at ungdomsrådetmottarsakenepå et
såtidlig tidspunkti saksbehandlingen
at uttalelsenefra rådethar mulighettil å påvirke
utfallet av saken.Uttalelseneskal følge saksdokumentene
til det kommunaleorganet
som avgjørsakenendelig.
d) Ungdomsrådethar rett til å uttalesegfør kommunestyretsetterned sekretariat,
fastsettersaksbehandlingsreglene
og vedtarbudsjettfor dem.
e) Ungdomsrådetskal hvert år utarbeideårsmeldingsom leggesfram til kommunestyret.
f) Rådetskal ikke behandlesakersom gjelderavgjørelserknyttet til enkeltpersoner.
g) Ungdomsrådethar møte-og taleretti kommunestyremøter
medinntil 2 medlemmer.

§ 5 Møter
a) Ungdomsrådetskalavholdemøteretteroppsattplan, eller når lederenfinner det
påkrevd,eller når minst 1/3 av medlemmenekreverdet.
b) Rådmannener ansvarligfor innkalling til ungdomsrådets
møter.Møteinnkalling,
møtegjennomføringog protokoll utføresi samsvarmedgjeldendekommunaleregler.
Utskrift av protokollenskal følge saksdokumentene
til de kommunaleorgansom tar
endeligavgjørelsei saken.
c) Rådmannensørgerfor sekretærbistand.
d) Vedtakeneavgjøresved alminneligstemmeflertall.I tilfelle stemmelikheter lederens
stemmeavgjørende.
e) I tilfelle medlemmeneønskerå stille spørsmåltil rådmannensrepresentanter,
bør
administrasjonensålangt det er mulig orienterespå forhånd.Uten slik
forhåndsvarslingkan ikke medlemmeneforventeå få svar i sammemøte.
f) Ungdomsrådetkan innkalle representanter
fra administrasjonenfor å informereom
spesiellesaker.

§ 6 Økonomi og godtgjørelser
a) Ungdomsrådetskaldisponereegetbudsjetttil dekningav egnedriftsutgifter.
b) Møtegodtgjørelse,
tapt arbeidsinntektog reisegodtgjørelse,
eventueltandreutgifter,
dekkesi hht. vedtattgodtgjørelsesregulativ
for folkevalgte.
§7 Endringeri vedtektene
Ungdomsrådetkan fremleggeforslag til endringerav vedtektertil kommunestyre.
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