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ungdomsrådet 
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Forslag 22.10 2019 Lovgrunnlag 
Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) § 5-12 jf. 
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd 
for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om 
medvirkningsordninger) 
 

1. Formål og mandat 

1.1 Lindesnes barneråd og Lindesnes ungdomsråd 
er to fellesorgan for 
Barne- og ungdomsmedvirkning i Lindesnes 
kommune. 
1.2 Barnerådet og ungdomsrådet er rådgivende 
organer for saker som gjelder eller har 
konsekvenser for barn og ungdom 
1.3 Gjennom barnerådet og ungdomsrådet skal 
barn og ungdom i Lindesnes ha reell medvirkning, 
kunne påvirke politiske saker og øke 
ungdommenes samfunnsengasjement. Videre skal 
Barne- og ungdomsrådet stimulere til politisk 
engasjement, samt få opplæring og erfaring i 
demokratiske prosesser 
1.4 Barne- og ungdomsrådet skal være 
partipolitisk uavhengig. 
 

2. Valg og sammensetning 

2.1 Barne- og ungdomsrådet skal bestå av barn og 
ungdom mellom 10-19 år. 
Representanter kan ikke på valgtidspunktet ha fylt 
19 år. 
2.2. Barnerådet har følgende sammensetning: 

 2 representanter fra hver barneskole i 
kommunen. 

 1 representant fra friskole 
2.3 Ungdomsrådet har følgende sammensetning 

 2 representanter fra hver ungdomsskole i 
kommunen 

 4 representanter fra Mandal 
videregående skole. 

 2 fra representanter fra de 3 
fritidsklubbene i kommunen. 

 2 representanter fra øvrige videregående 
skoler for ungdom hjemmehørende i 
Lindesnes kommune 

 1 representant fra friskole 

2.4 BUs medlemmer velges for ett år og kan ta 
sitte så lenge ønsker avhengig at de får 
gjenvalg fra skolen/fritidsklubben sin. 
2.5. På første samling skal barn -og ungdomsrådet 
velge en leder, nestleder og ett 
styremedlem hver. Disse skal være styret for hele 
BU. 
 

3. Barnerådet 

3.1 Barnerådet består av 21 medlemmer 
3.2 Barnerådet konstituerer seg selv og velger en 
leder, nestleder og ett styremedlem på 
første samling. I ekstraordinære tilfeller kan 
barnerådet konstituere midlertidige en midlertidig 
leder eller nestleder. 
3.3 Arbeidsutvalget velges for et år av gangen, og 
sammen med arbeidsutvalget til 
barnerådet danner de styret i Lindesnes BU. 
3.4 Leder av barnerådet er møteleder, nestleder 
er stedfortreder. 
3.5 Barnerådet kan selv ta opp saker de ønsker 
fremmet med administrasjonen og/eller 
politiske organ i kommunen. 

 

4.Ungdomsrådet 

4.1 Ungdomsrådet består av 19 medlemmer. 
4.2 Ungdomsrådet konstituerer seg selv, og velger 
leder, nestleder og ett styremedlem på 
første samling. I ekstraordinære tilfeller kan 
ungdomsrådet konstituere en midlertidig leder 
eller nestleder. 
4.3 Arbeidsutvalget velges for et år av gangen, og 
sammen med arbeidsutvalget til 
barnerådet danner de styret i Lindesnes BU. 
4.4 Leder av ungdomsrådet er møteleder, 
nestleder av ungdomsrådet er stedfortreder. 
4.5 Ungdomsrådet har følgende kontaktpersoner i 
kommunestyret: 
• Ordfører 
• Leder for utvalg 
• Rådmann eller en fra administrasjonen 
4.6 Ungdomsrådet kan selv ta opp saker de ønsker 
fremmet med administrasjonen og/eller 
politiske organ i kommunen. 
4.7 Ungdomsrådet har møte- og talerett i 
kommunestyret og hovedutvalg. Ungdomsrådet 
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kan sende to representanter til hvert møte i 
kommunestyret, formannskap og begge 
utvalg i kommunen. 
 

5. Møter 

5.1 Alle møter og arrangement i barne- og 
ungdomsrådet skal være rusfrie. 
5.2 Barne- og ungdomsrådet skal ha en 
møtefrekvens på omtrent et møte i måneden. 
5.3 BU skal få tilsendt sakene så vidt mulig 7 
arbeidsdager før møtedagen. 
5.4 Det skal føres protokoll fra alle møtene i BU. 
Protokoll sendes ut så fort som mulig etter 
hvert møte. 
5.5 Protokoll fra barne- og ungdomsrådet skal 
følge de enkelte saker til de organ som avgjør 
saken. BUs uttalelse skal være kjent for 
hovedutvalgene og kommunestyret ved 
behandling. 
5.6 Barne-- og ungdomsrådet møter er offentlige, 
og vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved 
stemmelikhet i saker, unntatt valg, er møteleders 
stemme avgjørende. 
5.7 BU er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av 
medlemmene er til stede 
5.8 Alle kan melde inn saker som angår barn og 
unge til BU. 
5.9 BU deltar i nasjonale og internasjonale 
nettverk i tråd med kommunens sine 
interesser. 
5.10 Ordfører eller en annen fra kommunestyret 
deltar på møtene med tale og forslagsrett. 

 

6. Økonomi og administrasjon 

6.1 Rådmannen sørger for koordinator/sekretær 
som bistår barne- og ungdomsrådet 
6.2 Rådmannen sørger for opplæring av BU. 
6.3. Kommunestyret skal vedta budsjett for barne- 
og ungdomsrådet. 
6.4. BU kan be rådmannen stille med nødvendig 
fagkompetanse til møtene i barne- og 
ungdomsrådet. 
 

7. Godtgjørelse 

7.1 Medlemmene i barne- og ungdomsrådet får 
møtegodtgjørelse i samsvar med 
kommunens reglement for godtgjørelse og 
sidestilles med de to andre kommunale rådene. 
Medlemmene mottar ikke møtegodtgjørelse for 
deltakelse på kurs, seminar, konferanser, 
studieturer, tilstelninger og lignende. 
 

8. Ordensreglement 

8.1 BU vedtar hvert år et eget ordensreglement. 
 

9. Endring av reglement 

9.1 Kommunestyre har myndighet til å endre 
reglementet for barne- og ungdomsrådet. Barne- 
og ungdomsrådet kan selv komme med forslag til 
vedtektsendringer. 
 

10. Samhandling med øvrige råd i 
Lindesnes kommune 

10.1. Leder for rådene kan sammen invitere 
ordfører til samarbeidsmøter. Ordfører kan 
invitere andre relevante samarbeidspartnere til 
møtene. 
10.2. Administrasjonen legger til rette for felles 
opplæring av rådene hvert år 
10.3. Eldrerådet, rådet for mennesker med 
funksjonsnedsettelse og BU samarbeider ellers 
der det er praktisk mulig. 
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