
Retningslinjer for tildeling av ungdomsrådets miljømidler 
 
Ungdomsrådet tar utgangspunkt i planprosessens foreslåtte tiltak for de enkelte områder i 
Fauske kommune, og behandler søknader fra ulike sammenslutninger om økonomisk støtte til 
å gjennomføre trivselsskapende tiltak for barn og/eller ungdom. Tiltak skal være av begrenset 
varighet og -omfang, og kan gjennomføres etter at søknad er innvilget av Ungdomsrådet. 
Foreligger det ingen søknader, skal det ikke utbetales penger. Det kreves revidert regnskap 
over hva pengene er brukt til ved årets slutt. Det utformes søknadsskjema med utgangspunkt i 
disse retningslinjene. 
 
Det stilles bestemte krav til hva miljømidlene kan brukes til: 
• -pengene skal brukes til å styrke barn og unges oppvekstmiljø, 0-18 år. 
• -barn og unge skal trekkes med i arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltaket. 
• -tiltakene skal være av begrenset varighet og skal ikke brukes til ordinær drift. 
• -pengene kan brukes til mindre engangsinvesteringer, men skal ikke medføre kommunale 

driftskostnader. 
• -det er først og fremst frivillig innsats som "honoreres". 
• -pengene kan også brukes til leie av instruktører til bestemte kurs eller aktivitetstiltak av 

begrenset varighet, man skal ikke pålegge Fauske kommune arbeidsgiveransvar. 
• -hvis �ungdomsrådets miljømidler� ønskes brukt til utbedring av kommunal eiendom, må 

dette avklares med Fauske kommune før gjennomføring (Eks badeplass, lekeplass). 
• -dugnadsinnsats er ønskelig, men betaling av såkalt "svart arbeid" er ikke tillatt - i tråd med 

kommunens retningslinjer. 
• Kroner 5.000,- av miljømidlene avsettes årlig  som tildeling av Fauske Ungdomsråds �barn 

og unge-pris�.  Denne prisen overrekkes på det årlige UKM, Ungdommens kulturmønstring i 
Fauske kommune. 

 
Søknadsfrist:   
Tilsagn om økonomisk støtte gis på bakgrunn av ulike sammenslutningers spesifiserte 
søknader til ungdomsrådet innen 1.mai hvert år. Pengene utbetales umiddelbart etter endelig 
behandling i ungdomsrådet. Søknadene må oppfylle kriterier for tildeling av økonomisk 
støtte. Miljøenes samarbeidstiltak må være gjennomført innen 31.des samme år. 
Kommunestyret kan umiddelbart gå inn og forandre retningslinjer for tildeling av 
�ungdomsrådets miljømidler� hvis det skulle oppstå uforutsette og uheldige konsekvenser 
av skisserte kriterier for støtte. 
Ungdomsrådet må til enhver tid forholde seg til kommunestyret i denne sammenheng. 
 
 
For 2003 er søknadsfrist 20. april 
 
 
Vedtatt i Fauske ungdomsråd 12.3.03 


