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§1

Navn og formål
§1-1
§1-2

§2

Mandat
§2-1
§2-2
§2-3
§2-4

§3

LUR skal aktivt fremme interessene til barn og unge i Leka overfor kommunale
myndigheter og andre instanser.
LUR skal behandle enhver sak som fremmes for rådet fra enkeltpersoner, grupper,
eller fra kommunens administrasjon.
En representant fra LUR har møte- og talerett i kommunestyrets åpne møter.
LUR skal motta kommunestyres dokumenter med de samme frister som
medlemmene.
LUR’s oppgaver er for øvrig følgende:
1. Fordele midler til tiltak av interesse for ungdom.
2. Styrke elevrådet og arbeidet med dette.
3. Styrke det samfunnsmessige engasjementet blant barn og unge.
4. Komité for lokal UKM-mønstring i samarbeid med kulturkontoret.
5. Andre oppgaver som det faller naturlig å legge til LUR seinere, etter vedtak.

Sammensetning
§3-1

§3-2

§3-3
§3-4

§4

Rådets navn er ”Leka ungdomsråd”, med forkortelsen ”LUR”
LUR skal sikre barn og unge innflytelse og medbestemmelse i Leka kommune.

LUR består av til sammen sju ungdommer heimehørende i Leka.
Fra Leka barne- og ungdomsskole møter leder og nesteleder i elevrådet. De øvrige
fem medlemmer velges av og blant alle ungdommer som er bosatt i Leka kommune,
med ungdomsskolen som nedre aldersgrense, og utløpet av det året personen fyller
30 år som øvre aldersgrense.
Ungdomsrådets 5 medlemmer velges for 2 år.
Elevrådets to representanter skiftes ut når det foretas nytt elevrådsvalg etter
skolestart.
Første lørdag i september (eller den påfølgende lørdag om spesielle forhold
gjør det umulig) sammenkalles det til et møte slik at de fem representantene som
nevnt over, velges. Møtet kunngjøres i god tid, ved oppslag, og i Lekaposten, eller på
annen hensiktsmessig måte.
Det velges tre vararepresentanter i nummerorden.
Ordfører har møte og talerett.

Organisering
§4-1
§4-2
§4-3
§4-4
§4-5
§4-6

LUR konstituerer seg umiddelbart etter at valgene i forrige paragraf er gjort,
fortrinnsvis samme dag. Det skal mellom de sju representantene velges leder og
nestleder.
LUR skal avholde minst fire interne møter i arbeidsåret. I tillegg skal det arrangeres
minst to åpne møter/arrangementer i hvert arbeidsår. Arbeidsåret starter 1.
september.
Sekretariatsfunksjon for LUR, samt ansvar for koordinering av Leka kommunes
virksomhet overfor LUR, ligger hos rådmannen. Sekretariatet skal være behjelpelig
med å formulere forslag til vedtak.
LUR får eget budsjett, og tilføres midler fra kommunestyret til sin drift.
LUR har ansvar for å formidle kunnskap om sitt arbeid, både overfor barn- og unge i
Leka, og overfor kommunestyret. Dette kan gjøres i en egen publikasjon, via
Lekaposten, eller på annen hensiktsmessig måte.
Leka kommune stiller kontorplass til disposisjon for LUR.
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§5

Diverse bestemmelser
§5-1
§5-2

§6

Møteprotokoll for LUR føres etter Leka kommunes offisielle mal.
LUR skal ikke oversendes saker der hele eller deler av materialet er taushetsbelagt.

Møtegodtgjøring
Det ytes møtegodtgjørelse til ungdomsrådets medlemmer i hht kommunens reglement for
møtegodtgjøring. Det gis godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste når ungdomsrådets
representant møter i kommunestyret.

§7

Endring av vedtekter
Forslag om vedtektsendring behandles av kommunestyret.
Før behandling om vedtektsendring i kommunestyret må forslaget behandles som sak i
ungdomsrådet.

Sist endret:

K.sak
K.sak
K.sak

33/00
25/02
21/11
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