
VEDTEKTER FOR FAUSKE  UNGDOMSRÅD 
 
§ 1 Formål: 
Fauske ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesse og tale deres sak i 
Fauske kommune. 
 
§ 2 Arbeidsområder: 
Fauske ungdomsråd skal gi politikerne i Fauske kommune råd om behandlingen 
av saker som angår ungdom, og har tale- og forslagsrett i kommunestyret og i de 
faglige hovedutvalgene. Ungdomsrådet kan også ta opp saker det selv mener er 
viktige for ungdommene i Fauske.  Fauske ungdomsråd blir gitt ansvar for fordeling av 
”nærmiljømidler” til barne- og ungdomstiltak i hht. vedtak med utgangspunkt i fastlagte retningslinjer for 
tildeling. 
 
§ 3 Sammensetning: 
Fauske ungdomsråd skal settes sammen av: 
 

• 1 representant fra Valnesfjord sentralskole med personlig vara 
• 1 representant fra Sulitjelma skole med personlig vara 
• 2 representant fra Vestmyra ungdomsskole med personlig vara 
• 3 representanter fra Fauske videregående skole med personlige vara  
• 1 representant fra Valnesfjord Ungdomsklubb med personlig vara 
• 1 representant fra Sulitjelma Ungdomsklubb med personlig vara 
• 2 representant fra Fauske Ungdomsklubb med personlig vara 

 
Ungdomsrådets funksjonstid følger skoleåret med skifte 15. August. 
 
Medlemmene i Fauske ungdomsråd velges for 2 år. Rådet konstituerer seg selv. 
Rådet skal ha leder/kontaktperson og nestleder/stedfortreder som velges blant 
ungdommene i ungdomsrådet. Rådmannen v/kulturseksjonen stiller sekretær for 
ungdomsrådet. Denne deltar i rådets møter med tale og forslagsrett. 
 
§ 4 Arbeidsmåte: 
Fauske ungdomsråd møtes i hovedsak hver 2. måned (eller når lederen eller 4 av 
medlemmene krever det), for å diskutere og/eller komme med råd/uttalelse saker. 
Møteplan søkes satt opp slik at møtene avvikles i rimelig tid før aktuelle møter i 
Sektorstyret for Drift/teknisk og Kommunestyre. Ungdomsrådet må varsle sine spørsmål på forhånd til 
kommunestyret eller til det enkelte hovedutvalg, men kan også delta i diskusjoner når det er lagt opp til 
dette. Etatsledere har på sin side et ansvar for å melde fra til ungdomsrådets sekretær når det kommer saker 
av spesiell interesse for ungdom. 
Møtene foregår på dagtid, i skoletiden, og avgrenses til 2 timer. Rammen kan 
utvides i spesielle tilfeller. 
Det skal føres protokoll over sakene som behandles. Protokollen utsendes og 
godkjennes i påfølgende møte. 
Sekretær får tilsendt alle relevante sakskart fra kommunestyret, formannskap, 
komiteer og råd. Leder med bistand fra sekretær setter opp saksliste og kaller 
inn til møtene. Innkalling sendes normalt med 5 dagers varsel. 
Rådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er tilstede. 
Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen 
dobbeltstemme. Rådet kan oppevne arbeidsutvalg for å arbeide spesielt med 
bestemte saker, og dette utvalget kan fungere som høringsinstans hvis det er 
tidspress knyttet til behandling av enkelte saker. 
Ungdomsrådet utarbeider hvert år melding om sin virksomhet. Årsmeldingen 
sendes kommunestyret. 
 
Vedtatt i Fauske ungdomsråd 12.3.03 


